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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของทองถิ่นไดดําเนินการตาม
ภารกิจหลักสําคัญคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาอยางตอเนื่อง
ในชวงป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต โดยตระหนักดีวา “การสรางคนเปน
พื้นฐานของการสรางชาติ” เพราะถาบัณฑิตดี มีความรู มีคุณธรรม ยอมนําความรูไปพัฒนาตนเองและทองถิ่นไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวิจัยและการบริการวิชาการ จนมีผลงานดีเดนในระดับชาติและนานาชาติ
อาทิ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เรื่องทักษะแหงความสําเร็จในการทํางานในศตวรรษที่ 21 ลงนามความรวมมือกับ อปท. คู
ความรวมมือและเครือขาย เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ลงนามความรวมมือโครงการพัฒนาศักยภาพและความไดเปรียบ
ในการแขงขันของประเทศ กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จํากัด ลงนามความรวม
มือกับวิสาหกิจชุมชนไรมะขามเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขาวและขับเคลื่อนชุมชนรูปธรรม การประกาศเจตจํานงการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่นี่ไมโกง การประชุมสภาอุตสาหกรรมเพชรบุรีเพื่อนําเสนอแผนพัฒนาการผลิตบัณฑิตสูสถาน
ประกอบการ จัดอบรมเสริมความรูการปฏิบัติงานอาจารยรุนใหม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความ
รวมมือทางวิชาการระหวางกองทัพไทย กับ มหสวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอบรมครู โรงเรียน ตชด. พัฒนาการ
เรียนการสอน คณิต-วิทย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การเปดและสงมอบศูนยกะเหรี่ยงศึกษา เพื่อรวบรวมขอมูลองคความ
รู ศิลปวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยว ในชุมชนหนองหญาปลอง และการเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปน คณะ
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วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกาวหนาและพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง
จากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมายอมเปนที่ประจักษและเมื่อถายทอดสูรายงานประจําป ยอมเปนฐานขอมูล
สําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมีขอมูลเชิงประจักษเปนกระจกเงาที่จะสะทอนจุดเดน จุดดอย เพื่อทบทวนและ
วางแผนการดําเนินงานในปตอไปไดอยางรอบคอบและสมบูรณ
ในป 2561 จะเปนปทองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดวยรากฐานที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการยกระดับ
การศึกษา และพัฒนาทองถิ่น พรอมนอมนําพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง
ขอขอบคุณและเปนกําลังใจใหกับผูบริหาร คณบดี และบุคลากร ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่รวมมือรวมใจ
กันปฏิบัติหนาที่ในการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาทองถิ่น บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
โปรดระลึกเสมอวา “นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา. แสงสวางเสมอดวยปญญา ไมมี” งานทุกอยางจะสําเร็จได ดวยความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความสามัคคี ที่นําความสําเร็จมาสูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของพวกเราทุกคน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ปรัชญา
คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล
วิสัยทัศน
“ภายในป 2562 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเดนดานอาหาร
และการทองเที่ยว”
พันธกิจ

1. สรางเอกลักษณดานอาหารและการทองเที่ยวใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพรอมทํางาน สรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและ
สังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
3. วิจัยและพัฒนาองคความรูที่จําเปนและประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนและ
ประเทศโดยใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อแกปญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
4. ใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. สืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
ชุมชน และสังคม
6. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทอง
ถิ่นและของชาติ เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของการอนุรกั ษและเผยแพรสูสากล
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรือสํานักบริหารยุทธศาสตรเปนกลไกดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ริ่มกอตัง้ ครั้งแรกทีต่ าํ บลอูเรือ จังหวัดราชบุรี จากการเปน
โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2468 และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาในป พ.ศ.
2547 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพ
ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะวิชาในสังกัดจํานวน 8 คณะ ไดแก คณะ
ครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะพยาบาลศาสตร
2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเรียนการสอนเปน 4 ระดับการศึกษา คือ ปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน 18 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) วิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) นิติ
ศาสตรบัณฑิต (น.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) บัญชี
บัณฑิต (บช.บ.) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) แพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) นิเทศศาสตร
บัณฑิต (นศ.บ.) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.) วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (วท.ม.) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
3. นักศึกษา
ในปการศึกษา 2560 มีนกั ศึกษาทัง้ หมด 14,453 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 12,514
คน ภาคนอกเวลา 1,617 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 269 คน ป.โท 50 คน ป.เอก 3
คน เปนนักศึกษาใหม จํานวน 2,980 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2,558 คน ภาคนอกเวลา
237 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 150 คน ป.โท 35 คน มีผสู าํ เร็จการศึกษาในปการศึกษา
2559 จํานวน 2,185 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1,855 คนนอกเวลา 150 คน ระดับบัณฑิต
ศึกษา ป.บัณฑิต 103 คน ป.โท 68 คน ป.เอก 9 คน
4. บุคลากร
มีจาํ นวนบุคลากรทัง้ สิน้ 660 คน แบงเปนสายวิชาการจํานวน 438 คน สายสนับสนุนจํานวน
222 คน
5. งบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายได จํานวน 837.1601 ลานบาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน 631.0886 ลานบาท และ
งบประมาณเงินรายได 206.0715 ลานบาท
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สารบัญ
สารอธิการบดี
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
งบประมาณ
หลักสูตรที่เปดสอน
ขอมูลนักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
ภาวะการมีงานทําบัณฑิต
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ขอมูลขอมูลบุคลากร
ขอมูลอาคารสถานที่
ขอมูลการวิจัย
ขอมูลการบริการวิชาการ
ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประมวลกิจกรรม
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ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถาบันการศึกษาเกาแกมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบ ันเปนเวลา
กว า 90 ป โดยเริ่มมีห ลักฐานการกอตั้งครั้งแรกที่ตํา บลอูเรือ จังหวัดราชบุรี จากการเปนโรงเรีย นฝก หัดครู กสิ กรรม
ประจํา จังหวัดราชบุรี ในป พ.ศ. 2469 ตอ มาจึงไดมีหลัักฐานยืนยันวาไดกอ ตั้ง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ
พื ้นที่วัดทา โค (ราง) ริมฝง นําแ มกลอง ตํา บลอูเรือ จังหวัดราชบุรี ่ จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลําดับ ดังนี้
พ.ศ.2470 ยายมาอยูในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน (วังบานปน) ตําบลบานหมอ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุร ี และรับ นักศึก ษาเขาฝกหัดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ.2476 ยกฐานะขึน้ เปนโรงเรียนฝกหัดครูมลู และเปลี่ยนชือ่ เปนโรงเรียนฝกหัดครู ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี
ในปตอ มา
พ.ศ.2481 ยายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2485 เปดสอนนักเรียนฝก หัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝก หัดครูม ูล เพชรบุรี
พ.ศ.2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ย นชื่อ เปนโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ.2506 ยายมาตั้งอยูที่ตํา บลนาวุง อําเภอเมือง จัง หวัดเพชรบุร ี บนเนื้อที่ 200 ไรเศษ ซึ่ง เป นสถานที ่ตั ้ง
ป จจุ บั น
พ.ศ.2512 เปดสอนในระดับประกาศนีย บัตรวิช าการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเปน วิทยาลัยครูเ พชรบุ รีเ มื ่อ
วันที ่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ.2519 ยกฐานะขึ้นเปนสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญ ญัติวิท ยาลัยครู พ.ศ. 2518
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมือ่ วันที่ 14
กุมภาพันธ
พ.ศ.2538 ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
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พัฒนาสูมหาวิทยาลัยเพชรบุรี
วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาโปรดกระหมอมยกฐานะ “สถาบันราชภัฏ” เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 23 ก เมื่อ มีผลทําใหสถาบันราชภัฏเพชรบุรี มี
ฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” โดยสมบูรณ มีวัตถุประสงคตามมาตรา 7 คือ “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่สงเสริมพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น
สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ทําการ
สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู มีภาระหนาที่ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และไดมีการพัฒนาดานอาคาร
สถานที่อยางตอเนื่อง มีการกอสรางอาคารสําคัญ ทั้งจากการใชเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อยก
ระดับมาตรฐานการใหบริการทางการศึกษาและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา เชน
1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กอสรางอาคารคณะวิทยาการจัดการ สูง 8 ชั้น
2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กอสรางอาคารเรียนและอเนกประสงค สูง 2 ชั้น (หอประชุมใหญ)
3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร สูง 6 ชั้น
4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กอสรางอาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 2 หลัง และอาคารชุดที่พักบุคลากร
จํานวน 2 หลัง
5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสระวายนํา
มาตรฐานพรอมอัฒจันทรมีหลังคา
6. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูและพัฒนาทักษะชีวติ สูง 10 ชั้น
7. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร
ราชพฤกษ) สูง 7 ชั้น
8. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร (คณะพยาบาลศาสตร) สูง 8 ชั้น และ
อาคารปฏิบัติการอาหาร (โรงเรียนอาหารนานาชาติ) สูง 6 ชั้น
9. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กอสรางอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สูง 5 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ สูง 8 ชั้น อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 หลัง และอาคารหอพัก
นักศึกษา 2 หลัง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่กาวไกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุงมั่นที่ “จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเดนดานอาหารและการทอง
เที่ยว ในป พ.ศ. 2565” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปดหลักสูตรปริญญาตรี รวม 59 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา รวม 6 หลักสูตร สัดสวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา คิดเปน 91 : 9 มีการบริหารหลักสูตรตาม
กลุมสาขาวิชา 7 กลุมสาขาวิชา และมีจุดเนนตามลําดับ ดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว ไดแก เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร อาหารและ
โภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว (โรงแรม)
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว (ทองเที่ยว) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
2. กลุม สาขาวิชาวิชาชีพครู ไดแก การศึกษาปฐมวัย ไดแก พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยดุรยิ างคศาสตร
(นาฏยการแสดง) นาฏยดุริยางคศาสตร (ดนตรีไทย) นาฎยดุริยางคศาสตร (ดนตรีสากล) สังคมศึกษา ศิลปศึกษา
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา เกษตรศาสตร คอมพิวเตอร
3. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
4. กลุมสาขาวิชาธุรกิจและการสื่อสาร ไดแก นิเทศศาสตร (สื่อสารการแสดง) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) การบริหารธุรกิจ (การตลาด) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย) คอมพิวเตอรธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจคาปลีก) การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ) การบัญชี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5. กลุมสาขาวิชาการเมือง การปกครองและกฎหมาย ไดแก นิตศิ าสตร รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทอง
ถิ่น) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
6. กลุมสาขาวิชาภาษา และวัฒนธรรม ไดแก ภาษาไทยในฐานะภาษาตางชาติ สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ภาษาจีน ศิลปและการออกแบบ
7. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน คอมพิวเตอรประยุกต
(เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) ความมั่นคงคอมพิวเตอรและไซเบอร (วิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย
คอมพิวเตอร) วิทยาการคอมพิวเตอร การเพาะเลี้ยงสัตวนํา สัตวศาสตร เกษตรศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
วิศวกรรมเครื่องกล สถาปตยกรรมภายใน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฟสิกส) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เคมี)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ชีววิทยา)
และเพื่อสรางจุดเดนดานอาหารและการทองเที่ยวตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยจะมีพัฒนาพื้นที่โปรงสลอด
ใหเปนแหลงเรียนรูและบริการดานอาหารและการทองเที่ยว โดยดําเนินการในลักษณะวิสาหกิจภายใตกํากับของ
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ จัดกิจกรรมเพือ่ หารายไดสนับสนุนเปนทุนการศึกษาสําหับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย เชน จัด
แขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯน สยามบรมราชกุมารี โดยสมาคมศิษยเกา
ราชภัฏเพชรบุรีและ กองทัพบก การแขงขันกีฬามาการกุศล (สนามกีฬาสนามมานางเลิ้ง) ผาปาการกุศลจัดตั้งกองทุน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสกอตั้งครบ 90 ป
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ราชภัฏสัญลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน
นาม "ราชภัฏ" และตราประจํามหาวิทยาลัย นับเปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเกียรติยศสูงสุดแกชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความวา เปนคนของพระราชา" ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองครชั กาลปจจุบันเพือ่ กําหนดรูปแบบสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และไดรับพระราชทานมาเปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร
นํามากลาวถึงไว ณ ที่นี้คือเปนรูปแบบที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดสถาบันเปนรูปแบบที่เปนก
ลาง เกี่ยวของกับทองถิ่นที่ต้งั ธรรมชาติ และความสอดคลองกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไดรบั พระราชทาน สีของตรา
ประจํามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
สีนําเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
สีสม แทนคา ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
"ตนตาล" (Sugar Palm Tree) หรือตาลโตนด เปนพืชเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวเพชรบุรี
แทนคา ความมานะ อดทน ยืนหยัด มั่นคงของบุคลากร ความสูงสงและเกาแก ทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัย

“เขียว-เหลือง”
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ปรัชญา ปณิธาน คติพจน
ปรัชญา : คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล
ปณิธาน : พลังปญญาของทองถิ่น
คติพจน : นฺตถิปฺญา สมาอาภา “แสงสวางใดเสมอดวยปญญาไมมี”
วิสัยทัศน
“ภายในป 2562 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว”
พันธกิจ

1. สรางเอกลักษณดานอาหารและการทองเที่ยวใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ภาพพรอมทํางาน สรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม โดยคํานึงถึง
หลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
3. วิจัยและพัฒนาองคความรูที่จําเปนและประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนและประเทศโดยใหความ
สําคัญกับการวิจัยเพื่อแกปญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
อยางแทจริง
4. ใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. สืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนและ
สังคม
6. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของการอนุรักษและเผยแพรสูสากล
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขัน้ สูง (Advanced Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือ
สํานักบริหารยุทธศาสตรเปนกลไกดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ เอกลักษณ
อัตลักษณ : “ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู”
เอกลักษณ : “มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว”
คานิยมองคกร
"ทํางานเชิงรุก สรางประโยชนสุขที่เปนธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอปรกิจเปนหนึ่งเดียว"
(PBRU :Proactive Beneﬁt Responsibility Unity)
P : Proactive
หมายถึง ทํางานเชิงรุก
B : Beneﬁt
หมายถึง สรางประโยชนสุขที่เปนธรรม
R : Responsibility
หมายถึงสํานึกนําความรูผิดชอบ
U : Unity
หมายถึง กอปรกิจเปนหนึ่งเดียว
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โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการวินยั อุทธรณ และรองทุกข
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หนวยงานตรวจสอบภายใน

คณะครุศาสตร

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานคณบดี

กองกลาง
กองนโยบายและแผน

คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี

กองพัฒนานักศึกษา

สํานักงานคณบดี

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร

สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักงานคณบดี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัด การ

สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแ ละเทคโนโลยีอุต สาหกรรม

คณะพยาบาลศาสตร*
สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี*

สํานักงานคณบดี
* หนวยงานภายในจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป 2558-2562
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
1.1 เปาประสงค กาวสูความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว
1.2 ตัวชี้วัด
1.2.1 ผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมดานอาหารและการทองเที่ยวตออาจารยประจํากลุมสาขาวิชาอาหาร
และการทองเที่ยว
1.2.2 จํานวนหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
1.2.3 รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
1.2.4 รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและการทองเที่ยวที่มีงานทําภายใน 1 ป
1.2.5 ผลการจัดอันดับระดับประเทศ สาขาวิชาดานอาหารและการทองเที่ยว
1.3 กลยุทธ
1.3.1 เพิ่มศักยภาพการวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน
1.3.2 เพิ่มหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
1.3.3 ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาใหอยูในระบบจนสําเร็จการศึกษา
1.3.4 สรางชื่อเสียงใหไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยว
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2.1 เปาประสงค ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พรอมทํางาน”
2.2 ตัวชี้วัด
2.2.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานTQF
2.2.2 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
2.2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
2.2.4 เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)
2.2.5 รอยละของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปแรก
2.2.6 จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง
ในระดับประเทศหรือนานาชาติ
2.2.7 รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน นําเสนอ
เผยแพร แลกเปลี่ยนผลงาน
2.2 กลยุทธ
2.2.1 ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหมใหไดรับการยอมรับ และรับรองตามมาตรฐาน TQF
2.2.2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning)
2.2.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความแข็งแกรงทางวิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ
2.2.4 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใหถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ รวมทั้งคุณธรรมสามารถดํารงตน
และชวยเหลือเกื้อกูลสังคมได
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3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
3.1 เปาประสงค ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
3.2 ตัวชี้วัด
3.2.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
3.2.2 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ และนานาชาติตออาจารย
ประจํา
3.2.3 รอยละของอาจารยและนักวิจัยใหมที่ไดรับการพัฒนาทักษะการทําวิจัย
3.2.4 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ
ชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
3.2.5 รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ) ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัย
ทั้งหมด
3.2.6 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร
3.3 กลยุทธ
3.3.1 สรางระบบบริหาร และสนับสนุนการวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนและประเทศ
3.3.2 พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัย
3.3.3 สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สามารถนําไปใชประโยชนตามพันธกิจเพื่อสราง
ความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
4.1 เปาประสงค กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม
4.2 ตัวชี้วัด
4.2.1 รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมตอนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งหมด
4.2.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการดานการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ตอ
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
4.2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และสรางความเขม
แข็งของทองถิ่น
4.2.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
4.3 กลยุทธ
4.3.1 ใหบริการวิชาการที่รับผิดชอบตอสังคม ตอบสนองความตองการของทองถิ่น เปนศูนยรวมความคิด
(Think Tank) ใหแกสังคม
4.3.2 สรางคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของทองถิ่นผานกระบวนการเรียนการสอนการวิจัย
4.3.3 ยกระดับภูมิปญญาไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขีดความสามารถในการแขงขัน
4.3.4 สรางคลังปญญาทองถิ่น ที่มีองคความรูวิทยาการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น
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5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สรางความเปนสากล
5.1 เปาประสงค พัฒนาเพื่อกาวเขาสูความเปนสากล
5.2 ตัวชี้วัด
5.2.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
5.2.2 รอยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
5.2.3 รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
5.2.4 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด
5.3 กลยุทธ
5.3.1 พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ
5.3.2 เพิ่มขีดความสามารถดานภาษาของบุคลากรและนักศึกษา
5.3.3 สรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลายและใชประโยชนจากเครือขายในการเพิ่มจํานวนอาจารยและ
นักศึกษาชาวตางประเทศ
6. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
6.1 เปาประสงค องคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
6.2 ตัวชี้วัด
6.2.1 รอยละความสําเร็จตามแผนจัดการความรู (KM) ของทุกหนวยงาน
6.2.2 จํานวนหนวยงานนํารองที่นําเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
6.2.3 คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
6.2.5 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)
6.3 กลยุทธ
6.3.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกลยุทธสูการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Advanced Execution Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
6.3.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรดวยกระบวนการจัดการความรู
6.3.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงสูสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University
6.3.4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหนาอยู มุงสูการเปน Green and Clean University
6.3.5 สงเสริมการนํากลยุทธการตลาดอุดมศึกษาเพื่อสรางรายไดและภาพลักษณขององคกร
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ผศ.อารีย วชิรวราการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ดร.ดิเรก พรสีมา
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
4. นายสมพร ใชบางยาง
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
5. นายพงศศักดิ์ จิรชัยประวิตร กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
6. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
7. นายพิชัย ขําเพชร
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
8. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
9. นายวสันต กิตติกุล
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
10. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.สนิท ชุนดี
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
12. นายแสวง เอี่ยมองค
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
13. ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
14. พลเอกสุรินทร พิกุลทอง
ประธานคณะกรรมการสงเสริมฯ
15. อาจารยสขุ ุม หลานไทย
ประธานสภาคณาจารยฯ
16. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
17. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
18. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
19. อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา
20. ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา
21. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา
22. อาจารย ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา
23. ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
รองอธิการบดี เลขานุการสภาฯ
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รายนามคณะผูบริหารปจจุบัน
1. ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
2. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง
3. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
4. ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
5. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ
6. ผศ.พจนารถ บัวเขียว
7. ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
8. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
9. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี
10. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล
11. อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี
12. ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
13. ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ
14. อาจารย ดร.พูนศิริ ทิพยเนตร
15. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
16. ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน
17. อาจารยณัทกวี ศิริรัตน
18. นายสะอาด เข็มสีดา
19. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ
20. อาจารยอภิรัตน วงศศภุ ชาติ
21. อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม
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อธิการบดีี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รักษาการผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน ทั้งสิ้น
770,453,400 บาท เปนงบแผนดิน 555,376,000 บาท คิดเปนรอยละ 72.08 งบรายได 215,077,400 บาท คิดเปน
รอยละ 27.92 โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 145,900,250 บาท คิดเปนรอยละ 23.36
ดังรายละเอียด ตอไปนี้
เปรียบเทียบงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559
งบประมาณรายจาย ป 2559

เงินงบประมาณ
เงินรายได
รวม
งบประมาณรายจาย ป 2560 เงินงบประมาณ
เงินรายได
รวม
เพิ่ม/ลด รอยละ

545,409,400
215,077,400
760,486,600
616,461,400
224,251,000
838,712,400
10.29

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0

งบประมาณรายจาย ป 2559
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22

รายงานประจําป 2560

ANUAL REPORT 2017

23

1. รายจายประจําขั้นตํา
2. รายจายงบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)
3. รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน
4. รายจายตามแผนยุทธศาสตร
4.1 รายจายตามภารกิจหนวยงาน
4.2 รายจายตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
4.3 รายการคาใชจายตามแผนงานฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

รายจาย

-

11,237,300
- 8,954,100
760,486,600 614,461,400 196,862,600 21,902,800
100.00
73.26
23.47
2.61

31,608,500
37,139,900

31,608,500 33,108,500
37,139,900 105,781,600
1,318,600 10,272,700 10,272,700
5,485,600 224,251,000 838,712,400
0.65
26.74
100.00

-

39,775,400

1.22
100.00

3.95
12.61

4.74

1,500,000
68,641,700

37,996,800

29,489,200
91,489,000

-

1,778,600

31,211,000

-

37,996,800

งบประมาณ
งบแผนดิน
347,248,000 256,885,100
249,812,100 285,656,000

ปงบประมาณ
2559

ปงบประมาณ 2559
เงินรายได
รวมทั้งสิ้น
บ.กศ.
กศ.บป.
บัณฑิต
รวม
จํานวนเงิน
รอยละ
69,543,600 11,172,100 4,167,000 84,882,700 341,767,800
40.75
20,573,800 1,776,600
- 22,350,400 308,006,400
36.72

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

แสดงงบประมาณรายจานภาพรวม จําแนกตามรายจาย

4.1 รายจายต ามภารกิจ
หนว ยงาน, 33,108,500 , 4%

4.3 รายการคาใชจายตาม
แผนงานฉุกเฉิน, 10,272,700 ,
1%
4.2 รายจายตามยุท ธศาสตรของ
มหาวิท ยาลัย, 105,781,600 ,
12%

3. รายจายหนว ยงานจัดตง้ั
ภายใน, 39,775,400 , 5%

1. รายจายประจําขั้น ต่าํ ,
341,767,800 , 41%

2. รายจายงบลงทุน (คาครุภณั ฑ
ที่ด นิ และสิ่งกอสราง),
308,006,400 , 37%

แสดงงบประมาณรายจาย เงิยรายไดจําแนกตามรายจาย
4.3 รายการคาใชจายตาม
แผนงานฉุกเฉิน, 10,272,700
, 5%

4.2 รายจายตามยุท ธศาสตร
ของมหาวิท ยาลัย,
37,139,900 , 16%
1. รายจายประจําขั้น ต่าํ ,
84,882,700 , 38%

4.1 รายจายตามภารกิจ
หนว ยงาน, 31,608,500 ,
14%

3. รายจายหนว ยงานจัดตัง้
ภายใน, 37,996,800 , 17%
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2. รายจายงบลงทุน (คา
ครุภ ัณ ฑ ที่ด ินและสิ่งกอสราง),
22,350,400 , 10%
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ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบิกจายจริง คิดเปนรอยละ 88.55 ซึ่งเบิกจายไดตํา
กวาเกณฑกระทรวงการคลัง (รอยละ 98) โดยเบิกจายเงินงบประมาณไดใกลเคียงกับเกณฑกระทรวงการคลัง (รอยละ
95.48 ) สวนเงินรายไดมีการเบิกจายตํากวาเกณฑกระทรวงการคลังคอนขางมาก (รอยละ 65.13)
ผลการเปรียบเทียบการเบิกจายจริงโดยรวมกับเกณฑการเบิกจายตามกระทรวงการคลังรายไตรมาส พบวา รอยละ
การเบิกจายจริงตํากวาเกณฑการเบิกจายที่กระทรวงการคลังกําหนดในไตรมาสที่ 1 และ 2 และสูงกวากระทรวงการ
คลังในไตรมาสที่ 3 และ 4 และสวนในภาพรวมเบิกจายตํากวาเกณฑกระทรวงการรอยละ 9.45
ผลการเบิกจายรายไตรมาสและสะสมของงบประมาณรวมทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ไตรมาสที่
1
2
3
4

รอยละการเบิกจายตามเกณฑ
รอยละของการเบิกจายจริง
กระทรวงการคลัง
ภาพรวม
ภาพรวม
รายไตรมาส
รายไตรมาส
สะสม
สะสม
33
33
13.92
13.92
22
55
10.77
24.69
21
76
30.64
55.33
22
98
33.22
88.55
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เปรียบเทียบเบิกจายจริงกับ
เกณฑการเบิกจาย
ภาพรวม
รายไตรมาส
สะสม
-19.08
-19.08
-11.23
-30.31
9.64
-20.67
11.22
-9.45

รายงานประจําป 2560
ANUAL REPORT 2017

26

หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีหลักสูตรที่เปดสอนจํานวน 18 หลักสูตร 65 สาขาวิชา
เปนระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร 59 สาขาวิชา ระดับบัณฑิต 5 หลักสูตร 6 สาขาวิชา
สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
1.
2.
3.
4.

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป
ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาโท
รวม

สาขาวิชา
43
15
1
6
65

จํานวนหลักสูตร
11
1
1
5
18

หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
หลักสูตร/สาขาวิชา
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
นาฏยดุริยางคศาสตร(ดนตรีไทย)
นาฎยดุรยางคศาสตร(ดนตรีสากล)
นาฏยดุริยางคศาสตร (นาฏยการแสดง)
ศิลปศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร

รวม
14

คศ.
2

คณะ
กษ. วศท. ทส. วท.
1
4
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มส.
7








วก. พบ.
-

หลักสูตร/สาขาวิชา
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

รวม

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
อาหารและโภชนาการประยุกต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
เกษตรศาสตร
การเพาะเลี้ยงสัตวนํา
สัตวศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอรประยุกต(วิศวกรรมเครือขาย
และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร)
คอมพิวเตอรประยุกต(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสํานักงาน)
คอมพิวเตอรประยุกต(เทคโนโลยีเว็บ
มัลติมีเดีย)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แขนง
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา)
สุขภาพและความงาม
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน
ศิลปะและการออกแบบ
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม
(แขนงวิชาการทองเที่ยว แขนงวิชาการ
โรงแรม)
ภาษาจีน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
ระหวางประเทศ

17

คศ.
-

กษ.
4

ทอ.
3

คณะ
ทส. วท.
6
3


มส.
-

วก. พบ.
1

















7

-
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-

-

-

7









28

-


-

หลักสูตร/สาขาวิชา
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.
5.1
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
8.
8.1
9.
9.1
10.
10.1
11.
11.1
11.2

บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากร
มนุษย)
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจคา
ปลีก)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ)
การจัดการ
การจัดการทั่วไป
นิตศิ าสตรบัณฑิต(น.บ.)
นิติศาสตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
วิศวกรรมพลังงาน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารงานภาค
รัฐและเอกชน)
บัญชีบณ
ั ฑิต(บช.บ.)
การบัญชี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)
พยาบาลศาสตร
แพทยแผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
การแพทยแผนไทย
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)
นิเทศศาสตร (สื่อสารการแสดง)
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน)

รวม
8

คศ.
-

กษ.
-

ทอ.
-

คณะ*
ทส. วท.
-

มส.
-

วก. พบ.
8







-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-

3



-

-

-

2



-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2
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1

-



-

1

1

-

หลักสูตร/สาขาวิชา
12.
12.1
13.
13.1
14.
14.1
14.2
15.
15.1
16.
16.1
17.
17.1
18.
18.1

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)
สถาปตยกรรมภายใน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.)
สาธารณสุขศาสตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)
รัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)
การบริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
วิศวกรรมเครื่องกล
รวม

รวม

คณะ*
ทส. วท.
-

คศ.
1

-

กษ.
-

ทอ.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2


-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

65

5

4

1

7

1

-

7

7

19

12

4

1
1
2
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มส.
-

วก. พบ.
-

-

ขอมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2560 จําแนกตามคณะวิชา โดยมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 11,643 คน โดยในระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน 10,482 คน ภาคนอกเวลาปกติ จํานวน 822 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 250
คน ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท จํานวน 89 คน ปริญญาเอก จํานวน 3 คน
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะวิชา
คณะ
ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยาบาลศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคนอก
ภาคปกติ
ป.บัณฑิต ป.โท
ป.เอก
เวลา
745
95
250
48
0
4408
376
0
34
0
1723
273
0
7
0
1059
0
0
0
0
645
0
0
0
0
695
9
0
0
0
518
689
10,482
11,304
97.09

0
69
822

0
0
250

0
0
89
339
2.91
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0
0
0

รวม

รอยละ

1,138
4,818
2,003
1,059
645
704

9.73
42.43
19.08
7.84
5.76
5.7

518
758
11,643
11,643

4.01
5.45
100

แผนภาพแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตามคณะวิชาและภาคการศึกษา
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
ครุศาสตร

มนุษยศาสตรฯ

วิทยาการ
จัดการ

วิทยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีการ วิศวกรรมศาส
เกษตร
ตรฯ

ปกติ

745

4408

1723

1059

645

นอกเวลา

95

376

273

0

0

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พยาบาล
ศาสตร

695

518

689

9

0

69

แผนภาพแสดงจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามคณะวิชา
300
250
200
150
100
50
0
ครุศาสตร มนุษยศาสตรฯ

วิทยาการ
จัดการ

วิทยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีการ วิศวกรรมศาส เทคโนโลยี
เกษตร
ตรฯ
สารสนเทศ

พยาบาล
ศาสตร

ป.บัณฑิต

250

ปริญญาโท

48

34

7

0

0

0

0

0

ปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคณะวิชาและระดับการศึกษา
คณะ
ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยาบาลศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคนอก ประกาศนียบัตร ปริญญา ปริญญา
ภาคปกติ
เวลา
บัณฑิต
โท
เอก
147
0
102
24
0
935
159
0
23
0
436
80
0
0
0
213
0
0
0
0
166
0
0
0
0
203
0
0
0
0
156
0
0
0
0
175
30
0
0
0
2431
269
102
47
0
2,700
149
94.77
5.23
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รวม
273
1,117
516
213
166
203
156
205
2,849

รอยละ
2.38
7.50
4.13
1.43
1.21
1.36
1.02
1.60
100.00

แผนภาพแสดงจํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ปกติ
นอกเวลา

ครุ ศาสตร์

มนุ ษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ฯ

147

935

436

213

166

0

159

80

0

0

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พยาบาลศาสตร์

203

156

175

0

0

30

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พยาบาลศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ ฯ

แผนภาพแสดงจํานวนนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2560
120
100
80
60
40
20
0
ครุ ศาสตร์

มนุ ษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ฯ

เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ ฯ

ป.บัณฑิต

102

ปริ ญญาโท

24

23

0

0

0

0

0

0

ปริ ญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0
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ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,185 คน โดยในระดับปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน
1,855 คน ภาคนอกเวลาปกติ จํานวน 150 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 103 คน ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญา
โท จํานวน 68 คน ปริญญาเอก จํานวน 9 คน
ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 จําแนกตามคณะวิชาและระดับการศึกษา

คณะ
ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยาบาลศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคนอก
ภาคปกติ
ป.บัณฑิต ป.โท
ป.เอก
เวลา
205
34
103
33
0
808
43
0
23
1
289
63
0
3
0
230
0
0
5
0
67
0
0
0
0
72
7
0
1
3
93
3
0
3
5
91
0
0
0
0
1,855
150
103
68
9
2,005
180
91.76
8.24
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รวม
375
875
355
235
67
83
104
91
2,185

รอยละ
17.16
40.05
16.25
10.76
3.07
3.80
4.76
4.16
100

แผนภาพแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 จําแนกตามคณะวิชา
1,000
800
600
400
200
0
คณะครุศ าสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร

แผนภาพแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

ป.บัณฑิต
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ป.เอก

ภาวะการมีงานทําบัณฑิต
การสํารวจภาวะหางานทําของบัณฑิตทีส่ าํ เร็จในปการศึกษา 2559 (ปงบประมาณ พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มีวตั ถุประสงคเพือ่ ติดตามผลภาวะหางานทําและการประกอบอาชีพอิสระ การมีรายได และการไดงานทําตรงสาขา
ผลการสํารวจ พบวา
1. การมีงานทําของบัณฑิตในปการศึกษา 2559 (ปงบประมาณ พ.ศ.2560) ทํางานแลว รอยละ 89.5 โดยบัณฑิต
ภาคปกติ ทํางานแลว รอยละ 88.6 และยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ รอยละ 11.4 สวนบัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ
ทํางานแลว รอยละ 100.0 เมื่อพิจารณาการมีงานทําภาคปกติเปนรายคณะ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทํางานแลว (รอยละ 92.2) คณะวิทยาการจัดการ ทํางานแลว (รอยละ 89.1) คณะพยาบาลศาสตร (รอย
ละ 88.9) คณะครุศาสตร ทํางานแลว (รอยละ 88.7) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํางานแลว (รอยละ 88.6) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทํางานแลว (รอยละ 88.3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํางานแลว (รอยละ 87.9) และ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรทํางานแลว (รอยละ 87.5) ตามลําดับ
2. ประเภทงานที่ทําของบัณฑิต สวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ (รอยละ 47.3) รองลงมา คือ
พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 43.9) และดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ (รอยละ 6.9) ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาในแตละประเภท พบวา
2.1 บัณฑิตภาคปกติ ประเภทงานทีท่ าํ สวนใหญเปนขาราชการ/เจาหนาทีห่ นวยงานของรัฐ (รอยละ 47.8)
รองลงมา คือ พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ44.2) และดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ (รอยละ 6.3) ตาม
ลําดับ
2.2 บัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ประเภทงานที่ทํา สวนใหญ เปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
(รอยละ 41.9) รองลงมา คือ พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ40.2) และดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ
(รอยละ 13.4) ตามลําดับ
3. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ไดงานหลังจากสําเร็จการศึกษาประมาณ 1-2 เดือน รอยละ28.1 รองลงมา คือ ไดงาน
ทันที รอยละ 26.2 แ ละ 3-6 เดือน รอยละ 21.8 ตามลําดับ โดยภาคปกติ ไดงานหลังจากสําเร็จการศึกษา 1-2 เดือน รอย
ละ 30.6 ภาคนอกเวลาปกติ ไดงานทําระหวางศึกษา/มีงานทําอยูแลว รอยละ 100.0
4. บัณฑิตทีไ่ ดงานทําแลว ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน 12,615.67 บาท โดยภาคปกติไดรับเงินเดือนเฉลีย่ ตอเดือน
12,333.33 บาท ภาคนอกเวลาปกติ ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน 15,739.06 บาท
5. บัณฑิตที่ไดงานทําแลว ทํางานตรงตามสาขาทีส่ ําเร็จการศึกษา รอยละ 65.5 โดยภาคปกติ ทํางานตรงตามสาขา
รอยละ 68.0 สวนบัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ ทํางานตรงตามสาขา รอยละ 38.4
ปการศึกษา สําเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถาม
2559
2558
2557
2556
2555
2554

1,948
1,773
1,083
1,356
1,442
1,536

1,510
1,402
820
1,118
1,198
1,481
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มีงานทําและศึกษาตอ
(รอยละ)
77.5
91.4
88.0
92.4
86.6
85.9

ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใ ชบณ
ั ฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ ชบณ
ั ฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตทีส่ าํ เร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2559 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการ
ใชเทคโนโลยี 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2559 ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 3 ดาน ไดแก ดานซื่อสัตย
มีวินัย และใฝเรียนรู โดยมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตของบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ซึ่งมีผูใช
บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จํานวน 1,012 คน คิดเปนรอยละ 50.2 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติและคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรโี ดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 4.28) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.28) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 4.29) เมื่อพิจารณาเปนรายคณะ พบวา
1. คณะครุศาสตร ผูใ ชบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหง
ชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย เทากับ 4.29) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.31)
สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.27)
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผูใชบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 4.26) เมื่อพิจารณา
เฉพาะคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คา
เฉลี่ยเทากับ 4.25) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.27)
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่ เทากับ 4.29) เมื่อพิจารณา
เฉพาะคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คา
เฉลี่ยเทากับ 4.29) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.29)
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ
4.22) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.18) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 4.26)
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5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ ชบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.27) สวน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40)
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.29) เมื่อพิจารณาเฉพาะ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ
4.29) สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ยเทากับ 4.30)
7. คณะวิทยาการจัดการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) สวน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.27)
8. คณะพยาบาลศาสตร ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.24) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) สวน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.25)
9. ขอเสนอแนะหรือความตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม คุณสมบัติของบัณฑิตในดานตาง ๆ ไดแก ควรสอนเพิ่ม
เติมในเรื่องของการเขียนหนังสือราชการเพื่อการสื่อสาร ควรฝกฝนเรียนรูจากประสบการณจริงใหมากขึ้น ควรฝกใหมีความกลา
แสดงออก การวางตัว บุคลิกภาพสอนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม ๆ ควรเนนภาษาอังกฤษใหมากกวานี้ และสอนเนนการสราง
เสริมคุณธรรม การทํางานรวมกับบุคคลอื่น รูจักการแบงปน รูจักกาละเทศะ และมีความอดทนควรตระหนักถึงหนาที่ที่ตนเองทํา
อยู มีความมุงมั่น ตั้งใจ เอาใจใสทุกๆ งานที่ทําและควรสอนเนนการฝกทักษะการจับใจความ สรุปความคิดรวบยอดในประเด็นที่
สําคัญ
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ขอมูลบุคลากร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 665 คน แบงเปน อาจารยประจํา
105 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 285 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 164 คน พนักงานราชการ 24 คน
ขาราชการพลเรือน 12 คน ลูกจางประจํา 17 คน พนักงานชั่วคราว 57 คน (ฐานขอมูลบุคลากร มหาวิทยลัยราชภัฎเพชรบุรี
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560)
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทและหนวยงาน
หนวยงานที่สังกัด
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
อาคารเพชรนําหนึ่ง
โครงการสระวายนํา
รวม

อ.ประจํา

พมล.
ลูกจาง พมล.
ขรก.
พ.ขรก. พชค. ผ.พิเศษ ตปท. รวม
วิชาการ
ประจํา สนับสนุน

10
15
14

8
12
32

20
19
15
11
2
0
0
0

88
23
37
17
45
0
0
0

0
0

0
15

0
0
0
106

0
0
0
277

1
1
1
2
1
8

12
2

1

12
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40

5
7
7

2
1
3

14
1
1

1
0
2

0
0
0

40
36
60

7
8
14
8
7
60
8
24

2
1
2
1
0
8
2
2

12
4
1
0
7

4
0
0
0
1
0
0
0

7
0
0
0
1
0
0
0

141
56
71
38
63
88
12
27

7
1

0
0

2

0
0

0
1

7
19

163

0
0
0
24

2
3
2
49

0
0
0
8

0
0
0
9

2
3
2
665

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามประเภทและหนวยงาน
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
รวม

ขรก.
10
15
14

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ (คน)
พมล.
พชค. ผ.พิเศษ ตปท.
8
12
1
0
12
0
0
0
32
1
2
0

รอยละ
รวม
31
27
49

7.16
6.24
11.32

20
19
15
11
2
0

88
23
37
17
45
15

12
4
1
0
1
2

4
0
0
0
1
0

7
0
0
0
1
1

131
46
53
28
50
18

30.25
10.62
12.24
6.47
11.55
4.16

106

277

33

8

9

433

100.00

แผนภาพแสดงรอยละบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามประเภทและหนวยงาน

ตปท
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ
พนักงานชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการ
0

50

100
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200

250

300

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงวิชาการและหนวยงาน
คณะ
อาจารย
คณะครุศาสตร
22
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
110
คณะวิทยาการจัดการ
31
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
41
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
20
คณะพยาบาลศาสตร
43
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18
รวม
341
รอยละ
78.75

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ (คน)
ผศ.
รศ.
ศ.
7
2
0
0
9
1
0
0
9
1
0
0
19
0
1
1
15
0
0
0
10
2
0
0
8
0
0
0
4
1
0
2
0
0
0
0
81
7
1
3
18.71
1.62
0.23
0.69

รอยละ
รวม
31
27
49
131
46
53
28
50
18
433
100.00

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับคุณวุฒิและหนวยงาน
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวม
รอยละ

วุฒิการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ (คน)
ตรี
โท
เอก
รวม
รอยละ
0
21
10
31
8.16
0
12
15
27
6.12
0
35
14
49
11.79
3
97
31
131
29.93
0
33
13
46
10.2
0
36
17
53
12.24
0
18
10
28
7.03
2
41
7
50
10.66
6
12
0
18
3.85
11
305
117
433 100.00
2.54 70.44 27.02 100.00
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8.16
6.12
11.79
29.93
10.20
12.24
7.03
10.66
3.85
100.00

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภทและหนวยงาน
หนวยงาน
ขรก.
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
อาคารเพชรนําหนึ่ง
โครงการสระวายนํา
รวม
รอยละ

0
0
1
1
1
0
0
0
8
0
1
0
0
0
0
0
12
5.17

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน (คน)
พมล. พรก. ลูกจาง พชค. รวม รอยละ
ประจํา
5
2
0
2
9
3.88
7
1
0
1
9
3.88
7
3
0
0
11
4.74
7
2
0
0
10
4.31
8
1
0
0
10
4.31
14
2
2
0
18
7.76
8
1
1
0
10
4.31
7
0
0
6
13
5.60
60
8
12
0
88 37.93
8
2
2
0
12
5.17
24
2
0
0
27 11.64
7
0
0
0
7
3.02
1
0
0
0
1
0.43
0
0
0
2
2
0.86
0
0
0
3
3
1.29
0
0
0
2
2
0.86
163
24
17
16
232
70.26 10.34 7.33 6.90 100.00
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จํานวนบุคลากรทุกประเภท ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ประเภทบุคลากร

ปงบประมาณ (คน)
2558
2559
123
118
110
106
110
105
1
13
12
20
19
410
425
247
262
234
250
13
12
163
163
21
24
47
54
8
8
9
9
11
638
668

2557
123
110
108
2
13
20
382
220
208
12
162
22
56
12
8
623

1. ขาราชการพลเรือน
1.1 ขาราชการพลเรือนสายผูสอน
- ปฏิบัติงาน
- ลาศึกษาตอ
1.2 ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
2. ลูกจางประจํา
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน
- ปฏิบัติงาน
- ลาศึกษาตอ
3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
4. พนักงานราชการ
5. อาจารยสัญญาจาง
6. อาจารยชาวตางประเทศ
7. พนักงานสัญญาจาง
8. ผูมีความรูความสามารถพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

2560
118
106
105
1
12
17
440
277
263
14
163
24
33
9
16
8
665

แผนภาพแสดงจํานวนบุคลากรทุกประเภท ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ปี 2560

665

ปี 2559

668

ปี 2558

638

ปี 2557

623
600

610

620

630

640
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660

670

680
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ขอมูลอาคารสถานที่
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอาคารทั้งสิ้น 51 อาคาร เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการ

จํานวน 26 หลัง นอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบ และอาคารอื่นๆ ดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงขอมูลอาคารเรียนและปฏิบัติการ และอาคารประกอบ
ที่

ชื่ออาคาร

อาคารเรียนและปฏิบัติการ
1. อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรฯ
2. อาคาร 2 ศูนยสาธิตและบริการการแพทย
แผนไทย
3. อาคาร 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาคาร 4 คณะวิทยาศาสตรฯ
5. อาคาร 5
6. อาคาร 6 สํานักวิทยบริการฯ 1
7. อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตรฯ
8. อาคาร 8 คณะพยาบาลศาสตร
9. อาคาร 9 คณะครุศาสตร
10. อาคาร 10 ศูนยฝกวิชาชีพการโรงแรม
(โรงแรมเพชรนําหนึ่ง)
11. อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
12. อาคาร 14 อาคารวิทยาภิรมย
13. อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14. อาคาร 17 อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร
15. อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ
16. อาคาร 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา (คณะเทคโนโลยี
การเกษตร)
17. อาคาร 22 อาคารอเนกประสงค (หอ
ประชุม)
18. อาคาร 23 อาคารมนุษยศาสตร
19. อาคาร 25 ศูนยการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะชีวิต (Student Union)

ลักษณะ

หอง
ปฏิบตั ิการ
บรรยาย

หองพัก
อาจารย

สํานักงาน

หอง
ประชุม

อื่นๆ

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น

6
4

12
3

8
1

1
1

3
-

1
3

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 4 ชั้น

2
6
1
1
6
5
8
-

1
5
1
4
1
2
6

2
1
1
2
3
3
7
-

2
2
2
1
2
2
1
4

3
2
1
4
1
1
1

11
2
2
10
3
5
2
22

คสล. 4 ชั้น

9

2

3

1

1

-

คสล. 9 ชั้น
คสล. 5 ชั้น

26
15

2
16

6
10

11
2

4
3

12
1

คสล. 4 ชั้น

11

6

6

6

10

1

คสล. 8 ชั้น
คสล. 5 ชั้น

20
11

12
25

10
9

1
1

3
2

24
-

คสล. 2 ชั้น

3

1

-

2

2

14

คสล. 7 ชั้น
คสล. 10 ชั้น

2

22

15

4

2

39

1

2

14
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ที่
20.

ชื่ออาคาร

อาคาร 26 อาคารราชพฤกษ
21. อาคาร 27 โรงเรียนอาหารนานาชาติ
22. อาคาร 28 อาคารปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
23. อาคาร 29 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร (คณะพยาบาล)
24. อาคาร 33 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ศิลปกรรมและการออกแบบ
25. อาคารเทคโนโลยีไฟฟา
26. อาคารเทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน
27. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28. อาคารวิศวกรรมเครื่องกล
29. อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
(อเนกประสงค)
30. อาคารศิลปะ
31. อาคารดนตรี
32. อาคารคหกรรมศาสตร
อาคารประกอบ
33. อาคาร 13 อาคารบรรณราชนครินทร
(สํานักวิทยบริการฯ 2)
34. อาคาร 15/A อาคารชุดที่พักอาจารย
35. อาคาร 15/B อาคารชุดที่พักอาจารย
36. อาคาร 15/C อาคารชุดที่พักบุคลากร
37. อาคาร 20 หอพักเพชรไพลิน
38. อาคาร 21 หอพักเพชรสายรุง
39. อาคาร 30/D อาคารชุดที่พักบุคลากร
40. อาคาร 31 หอพักเพชรนิวาสรัตน
41. อาคาร 32 หอพักเพชรหรรษานิเวศน
42. โรงอาหารชั่วคราว
43. อาคารเรือนไทย
44. อาคารหอวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ
45. อาคารสํานักวิทยาเขตโปงสลอด
46. อาครศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต
47. อาคารนวเกษตร
48. บานพักอธิการ 1 หลัง

ลักษณะอาคาร

หอง
ปฏิบตั ิการ
บรรยาย

หองพัก
อาจารย

สํานักงาน

หอง
ประชุม

1

2

อื่นๆ

คสล. 6 ชั้น
คสล. 6 ชั้น
คสล. 5 ชั้น

15

7

4

2

12

6

คสล. 7 ชั้น

28

6

13

3

3

คสล. 8 ชั้น

28

8

6

5

1

คสล. 1 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล. 1 ชั้น

1
1
1
1
1

3
3
3
6
6

1
1
1
1
2

1
1
1
1
1

-

-

คสล. 2 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 2 ชั้น

4
3
1

3
5
2

1
2
1

-

-

2

คสล. 6 ชั้น

-

-

-

2

3

23

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 5 ชั้น
คสล. 5 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 7 ชั้น
คสล. 7 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
อาคารไมใตถุนสูง
คสล. 1 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 4 ชั้น

3

25

16

1
1
2

1
1
1
3

36
36
36
100
100
36
156
156
5
3
6
17

คสล. 2 ชั้น
บานพัก 2 ชั้น

2
-

4
-

1
-

1
-

-

2

22
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4

-

ที่
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ชื่ออาคาร
บานพักรับรอง 1 หลัง
บานพักบุคลากร 77 หลัง
บานพักบุคลากร 4 หลัง
อาคารหอพักชาย 3 หลัง
อาคารหอพักหญิง 2 หลัง
เพชรคลินิก (คลีนิครักษาสัตว)
อาครศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต 3 หลัง
อาคารนวเกษตร 2 หลัง

ลักษณะอาคาร
บานพัก 2 ชั้น
บานพัก 2 ชั้น
บานพัก 1 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
อาคารไม 1 ชั้น
คสล. 4 ชั้น
คสล. 2 ชั้น

หอง
ปฏิบตั ิการ
บรรยาย
-

-

หองพัก
อาจารย
-

-

หอง
ประชุม
-

-

-

สํานักงาน

อื่นๆ

วิทยาเขตโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
ที่ตั้ง วิทยาเขตโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร เนื้อที่รวม 1,306 ไร มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ
เชิงเขา สภาพถนนในพื้นที่เปนถนนดิน โดยแบงเปน
โซนที่ 1 แหลงนํา 300 ไร
โซนที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก 200 ไร
โซนที่ 3 พื้นที่ปาอนุรักษ 200 ไร
โซนที่ 4 พื้นที่อยูอาศัย 100 ไร
โซนที่ 5 พื้นที่อาคารสําหรับการศึกษา 500 ไร
อาคารของวิทยาเขต : อาคารสํานักงาน 1 หลัง และ อาคารเอนกประสงค(ชั่วคราว) 1 หลัง
ระบบบริการสาธารณูปโภค : อางเก็บนํา 1 แหง (เนื้อที่ 30 ไร) ระบบไฟฟา ระบบระบายนํา ระบบนําดื่มและเพื่อการ
บริโภค รัว้ รอบบริเวณเพือ่ การรักษาความปลอดภัยและการบุกรุกของคนและสัตวความสามารถในการใหบริการในปจจุบนั
เปนสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สนามกีฬากลาง(สนามฟุตบอล,ลูวิ่งและลานกรีฑา)
มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงสนามกีฬากลางเดิม โดยปรับปรุงเปนสนามกีฬากลางมาตรฐาน พรอมลูวิ่งมาตรฐาน
เพื่อรองรับ นักศึกษามีความสนใจในกีฬาฟุตบอล กีฬาประเภทลูและลานเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใชเปนสถาน
ที่พัฒนาทักษะดานการกีฬาแกนักศึกษา ใชเปนสถานที่การแขงขันกีฬาระดับอุดมศึกษา และบุคลากรในอนาคต และใช
เปนสถานที่จัดการแขงขันระดับภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น
สระวายนํามาตรฐานพรอมอัฒจันทรมีหลังคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการเปดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา และหลักสูตรพลศึกษาและนันทนาการ มีนักศึกษาเรียนครบทุกชัน้ ป การเรียนการสอนบางรายวิชา เชน วายนํา
ตองไปอาศัยสระวายนําของเอกชนซึ่งเปนสระขนาดเล็กไมไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ที่มหาวิทยาลัยควรมีสระ
ที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชในการเรียนการสอน การฝกซอมของนักกีฬา การใหบริการตอบุคลากร และนักศึกษาอื่น ๆ รวม
ทั้งชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปนศูนยกลางทางดานการกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียงตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ที่เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ภาพและเปนศูนยกลางการบริการวิชาการแกสังคม เปนคลังปญญาของ
ทองถิ่นและเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลในชุมชน
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ขอมูลการวิจัย
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดมกี ารจัดสรรทุนวิจยั จากแหลงทุนทัง้ ภายในและภายนอกรวม 25,225,600
บาท เปนแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 2,014,000 บาท ไดแก ทุนนักวิจัยรุนใหม รุนที่ 5 760,000 บาท ทุนอุดหนุนวิจัย
รายไดมหาวิทยาลัย 1,177,900 บาท ทุนอุดหนุนวิจัยอาเซียน 4,000,000 บาท แหลงทุนภายนอก 6,713,465 บาท ไดแก
ทุนอุดหนุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 5,000,000 บาท ทุนทุนอุดหนุนวิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร
200,000 บาท และทุนอุดหนุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1,997,165 บาทมีโครงการวิจัยไดรับ
อนุมัติจํานวน 57 โครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
สรุปโครงการดานการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2
3
4

ประเภททุนวิจัย
ทุนงบประมาณแผนดิน(วช.)
ทุนรายไดมหาวิทยาลัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
รวมทุนวิจัยประจําป 2560

จํานวนทุน
43
26
1
1
71

รวมทุนทั้งหมด
19,286,600
2,014,000
1,800,000
2,125,000
25,225,600

แผนภาพแสดงสัดสวนของงบประมาณดานการวิจัยจําแนกตามแหลงทุน ในปงบประมาณ 2560

8%

8%
15%

77%

วช.

7%

ทุนรายได

อปท. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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อปท. จังหวัดเพชรบุรี

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ที่

ชื่อโครงการ

1

การเจริญเติบโตของไมสกั ในพื้นที่ตนแบบวนเกษตรชุมชนบานถําเสือ
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2 ความหลากหลายชนิดของพรรณไมพื้นลางและการใชประโยชนผลผลิต
จากปาชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3 การสํารวจสภาพแวดลอมในวนเกษตรชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
4 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวในพื้นที่วนเกษตรชุมชน
บานถําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
5 การสํารวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
6 ความสุขของชุมชนบานถําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
7 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากตาลโตนด
(ตอเนื่อง ปที่ 2)
8 ระบบสูบนําแบบผสมผสานดวยพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
สําหรับการทํานาเกลือ
9 การพัฒนาไซรัปนําตาลโตนดในเชิงพาณิชย
10 การพัฒนารูปแบบการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจราน
อาหารในกลุมทองเที่ยวRoyal Coast (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร
ระนอง) เพื่อสรางขีดความสามารถทางการแขงขันในการเปดเสรีการคา
อาเซียน
11 การพัฒนากลยุทธการจัดการทองเที่ยวชายฝงทะเลอาวไทยจังหวัด
เพชรบุรี บนฐานการมีสวนรวมของชุมชน
12 เทคโนโลยีการเผาไหมซํา เพื่อลดการปลดปลอยไนโตรเจนออกไซดจาก
การเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีสวนประกอบไนโตรเจนสูงในเตาเผาฟลูอิ
ไดซเบด
13 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนเพื่อสุขภาพจากขาวกลองทองถิ่นและขาว
ไรซเบอรรี่เพาะงอกเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมวิถีคนเมืองเพชร
14 เครื่องสูบนําดวยกําลังนําแบบลูกสูบ
15 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแยกเนื้อตาลจากผลตาลสุก
16 การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลโดยการลดตนทุนอาหารดวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชโปรตีนจากแหลงโปรตีนในอาหารดวยเอนไซมสกัด
จากธรรมชาติ
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ผูวิจัย/คณะผูวิจัย

งบประมาณ

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

80,000

ผศ.นันทนภัส สุวรรณสินธุ

120,000

อ.ดร.สุดารัตน ไชยเฉลิม

70,000

อ.สํารวย มะลิถอด

55,000

อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา

91,800

อ.ดร.มนัญญา ปริยวชญภักดี
ผศ.สุภทั รา กลําสกุล

60,000
1,160,500

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

600,000

อ.ดร.กัญญา รัชตชัยยศ
อ.ดร.ธนวันต สิทธิไทย

880,000
420,000

ผศ.ดร.อรุณรัตน ชินวรณ

353,000

อ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

618,000

อ.ดร.สุคนธา สุคนธธารา

400,000

อ.ดร.ปรัชญา มุขดา
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลยศิริกุล
ผศ.ดร.รุงกานต กลาหาญ

490,000
600,000
396,000

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ที่

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย/คณะผูวิจัย

งบประมาณ

17

การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสรางเสนทางการ
เที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมาร: กรณีศกึ ษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
และจังหวัดมะริด
การใช หอยแมลงภู ปลาหมึก และเพรียงทะเลที่ผานกระบวนการทําแหง
แบบแชเยือกแข็ง(freeze dehydration) ในการผลิตอาหารพอแมพันธุกุง
ขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei)
การอบแหงกุงดวยเครื่องทําแหงแบบฟลูอิไดซเบด
การสรางสรรคการแสดงนาฏยศิลปไทยจากงานประติมากรรมปูนปนใน
โบราณสถานทุงเศรษฐี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
รูปแบบผูนําการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นวัตกรรมการเคี่ยวนําตาลโตนดและนําตาลโตนดพรอมดื่มอัตโนมัติ
สําหรับครัวเรือน
นวัตกรรมดิจิตอลการละเลนพื้นบานไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบนัก
วิทยาการคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
การพัฒนาแกวบิสมัทบอโรซิลิเกตที่เติม Eu3+ สําหรับประยุกต7ใชเปน
วัสดุเปลงเเสงยานตามองเห็น
การศึกษาเพื่อการอนุรักษเรือนไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี
ตัวแบบการตลาดแบบปากตอปากสําหรับการทองเที่ยวเชิงชุมชน โดยใช
ภาพถายเซลฟพูดได
การพัฒนาโครงสรางและเกณฑประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของ
สันนิบาตสหกรณจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนําไปสูการปฏิบัตจิ ริงและรองรับการ
แขงขันในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาแบบฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษเรื่อง Sentence Building สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไมไดสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับ
กลุมผูประกอบการขายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภท
สมุนไพร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่ เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของจังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาเสนทางทองเที่ยว "ตามรอยพอของแผนดิน" : กรณีศกึ ษากลุม
ทวารวดี
โครงการพัฒนาหนวยวิจัยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผูประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
แปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

360,000

รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ

500,000

ผศ.ดร.ขวัญชัย หนาแนน
อ.จิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ

800,000
200,000

ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏสรศักดิ์
สราวุฒิ เชาวสกู

350,000
655,000

เที่ยง เหมียดไธสง

1,861,600

สุวัฒน รักพาณิชย

450,000

สุรชัย ทรัพยเพิ่ม
สุวัฒน เตชะเพชรไพบูลย

950,000
620,000

นายบัณฑิตพงษ ศรีอํานวย

490,000

ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว

380,000

อ.ปนปนัทธ ลีลาอัมพรสิน

563,500

ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน

410,000

ศิรวิ รรณ แดงฉํา

757,000

ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ
ผศ.ดร.โสภาพร กลําสกุล

1,120,600
175,950

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33
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โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)(ตอ)
ที่

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย/คณะผูวิจัย

งบประมาณ

34

การพัฒนา แอปพลิเคชัน การเรียนไวยกรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดวยการตูนเคลื่อนไหว
การพัฒนาตําหรับมาตรฐานอาหารคาว-หวานเมืองเพชร
โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาขอมูลการเสด็จพระราชดําเนินในจังหวัด
เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระ
ราชวงศระหวางป 2493 - 2559
กลยุทธการพัฒนาสหกรณในเครือขายจังหวัดเพชรบุรใี หเปนจังหวัด
ตนแบบของการเปนเมืองสหกรณ และเมืองสวัสดิการเพื่อสมาชิกตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการพัฒนาความฉลาดดานสุขภาพของชนเผากะเหรี่ยง – กะห
ราง บานโปงลึกและบานบางกลอย ต.หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน
จ.เพชรบุรี
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับแพทย
แผนไทยและผูชวยแพทยแผนไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด
เพชรบุรี
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากพืชสมุนไพร “พริกพราน” เพื่อเพิ่มมูลคา
และสรางเอกลักษณดานอาหารทองถิ่น รวมกับกลุมชาวบานเยาวชน
หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาแบบฝกอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจา
รณาญาณแบบสตีมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยใชเนื้อหาใน
บริบททองถิ่นเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ
การสรางเครื่องหมายโมเลกุลอยางงายเพื่อใชในการจัดจําแนกชนิดพันธุ
และเพศของตนตาลในจังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาเพื่อทราบลําดับนิวคลีโอไทดและความผันแปรของยีนมัยโอสแต
ตินในแพะ (Capra hircus) ที่เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรี

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย

106,480

ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ
อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ

285,000
335,200

อ.สมนึก วิเศษสมบัติ

165,000

อ.วีรยุทธ ศรีทุมสุข

209,330

อ.กรรณิการ ตาละลักษมณ

229,416

อ.อารี นอยสําราญ

229,350

อ.วัชระ เย็นเปรม

231,274

อ.ประดิพันธ ทองแถม ณ
อยุธยา
อ.ไกรฤกษ ทวีเชื้อ

207,900

35
36
37

38

39

40

41

42
43
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249,700

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได
ที่
1
2
3

4

5
6
7

8

9
10
11

12
13

ชื่อโครงการ
ผูวิจัย/คณะผูวิจัย
พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของตําแยชาง
ดร.บุษราคัม สิงหชัย
การศึกษาศักยภาพการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนําของ
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ
จังหวัดมะริดเพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ
การวิเคราะหความถูกตองและสังเคราะหองคความรูที่ไดจาก
รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ
วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
การวิจัยและพัฒนาเตากาซชีวมวลประสิทธิภาพสูงแบบมีสวน
ดร.โชติวัธน ศุภริ ัตนกุล
รวมกับชุมชนในพื้นที่กลุมแปรรูปนําตาลโตนดของจังหวัด
เพชรบุรี
การถอดองคความรูสมุนไพรตามเสนทางทองเที่ยวชุมชนบาน
อ.กิติศกั ดิ์ รุจิกาญจนรัตน
โคงตาบาง ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาสุขภาวะของสมาชิกเกษตรกรของศูนยการเรียนรูเรื่อง รศ.สมจินต เพชรพันธุศรี
ขาวอินทรียบานไรมะขาม จังหวัดเพชรบุรี
การสงเสริมภาพลักษณดานการทองเที่ยวเพชรบุรี : ออกแบบ
อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย
ลวดลายผาทอชาวไทยทรงดํา ชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง
อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
การพัฒนาคูมือการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ
วัฒนธรรมอาเซียนสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ประสิทธิผลของการใชสื่อประสมในการพัฒนาความสามารถทาง อ.ตรีศิรินทร เฉลิมกิติ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การพัฒนากิจกรรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
อ.ตรีนุช นทรวิภาค
วัฒนธรรมอาเซียนสําหรับนักเรียน
รูปแบบการบริหารจัดการนําแบบมีสวนรวมกับองคกรปกครอง
อ.เพ็ญทิพย รักดวง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ปาชุมชนเพื่อการทองเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนใน
จังหวัดเพชรบุรี (ใหระบุพื้นที่ปาชุมชน)
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสัทศาสตรภาษาอังกฤษเพื่อการใชรูป
อ.ศุภมาส เกตุเต็ม
แบบออนไลนผสม
การศึกษาสําหรับนักเรียนชาติพันธุชนกลุมนอย การเรียนและ
ผศ.ดร.กมลทิพย พลบุตร
การสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแนวพรมแดนดาน
ตะวันตกไทย-พมา
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งบประมาณ
150,000
100,000
80,000
100,000
50,000
100,000
78,500
50,000
50,000
50,000
100,000
170,000
85,500

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : งบประมาณเงินรายได (ตอ)
ที่
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อโครงการ
การพัฒนาคูมือการออกแบบการเรียนรูโดยการบูรณาการ
STEM Education สําหรับครูโรงเรียนปาเด็งวิทยา อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงหวานจากแปงขาวไรเบอรรี่รวมกับ
กลุมมุสลิมเบเกอรี่ ตําบลทาแรง จังหวัดเพชรบุรี
การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี
การพัฒนาหนังสือคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค
แนวทางการพัฒนาใหเกษตรกรใช QR Code กับผลผลิต
ทางการเกษตรดานอาหารในอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยตนเอง กรณีศึกษา
ชุมชนวัดเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
การสรางสรรคสมุดภาพและคําศัพทเฉพาะเพื่อสงเสริมดาน
อาหารและการทองเที่ยวในอําเภอเมืองเพชรบุรี
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุข
ภาพ : ศึกษากรณีนําพุรอน อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี
การผลิตสื่อสารคดี ฉบับภาษาจีนเพื่อประชาสัมพันธการทอง
เที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
การธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนกะเหรี่ยงยางนํากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัด
เพชรบุรี
การวางแผนกลยุทธวิสาหกิจชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนถํารงค
จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาภาพลักษณอาหารทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสง
เสริมการทองเที่ยว
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ผูวิจัย/คณะผูวิจัย
ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล

งบประมาณ
50,000

อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ

100,000

ดร.อนุรักษ สิงหชัย

50,000

อ.ศิริกุล ศรีโตกลิ่น

50,000

อ.เทิดศักดิ์ ทองแยม

80,000

อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณชาง

50,000

อ.มัฆวาน นาคจั่น

50,000

อ. วาที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา
สีฟา
อ.กมลทิพย รักเกียรติยศ

40,000
100,000

อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

50,000

อ.กุลสกาวว เลาหสถิตย

50,000

อ.ลัคนา ชูใจ

80,000

ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุง
สัตย

100,000

โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แหลงทุน : องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ
ที่

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย/คณะผูวิจัย

งบประมาณ

1

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

2,125,000

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

1,800,000

2

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน 142 เรื่อง คิดเปนรอยละ 35.15 ของ
อาจารยประจํา เโดยผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการตีพิมพสูงที่สุด รอยละ 62.00 ของอาจารย
ประจํา รองลงมา คือ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 47.92 และดานสังคมศาสตร รอยละ 12.56 ตามลําดับ
สรุปโครงการดานการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
รวม

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพ
5
11
16
6
15
36
30
23
142
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รอยละ
3.52
7.75
11.27
4.23
10.56
25.35
21.13
16.20
100
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ขอมูลการบริการวิชาการ
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณในพันธกิจบริการวิชาการ ในแผนงานการเรงรัด
และยกระดับการใหบริการวิชาการ รวม 10,610,000 บาท จําแนกไดดังนี้
สรุปโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการ
โดยเนนความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง
โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียน
กองทุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการใหบริการวิชาการตามยุทธศาสตรจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
โครงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็ง
โครงการสรางวิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน

หนวย : ลานบาท

เงินแผนดิน
1,728,000.00

เงินรายได
437,000.00

รวม
2,165,000.00

891,200.00
2,973,800.00
1,535,000.00
1,265,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

891,200.00
2,973,800.00
1,535,000.00
1,265,000.00

410,000.00

0.00

410,000.00

450,000.00

0.00

450,000.00

285,000.00

0.00

285,000.00

215,000.00

420,000.00

635,000.00

โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาจาก
วัตถุดิบในทองถิ่น

9,753,000.00

857,000.00 10,610,000.00

แผนภาพแสดงสัดสวนของงบประมาณดานการบริการวิชาการจําแนกตามแหลงทุน ในปงบประมาณ 2560
15%

12%

4%

6%

13%

28%

8%

3%
4%

20%

หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ

โครงการพระราชดําริฯ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

พัฒนาครูและบุคลากรฯ

โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดฯ

สรางชุมชนเขม แข็ง

สรางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงฯ

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม มูลคาฯ
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โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการทองถิ่น
กลยุทธที่ 15 ใหบริการวิชาการที่รับผิดชอบตอสังคมตอบสนองความตองการของทองถิ่นเปนศูนยรวมความคิด
(Think Tank ) ใหแกสังคม
1

2

3



คณะครุศาสตร

กิจกรรมการเผยแพรองคความรู
1. เชิงปริมาณ ดานจํานวนผูเขารวมกิจกรรม จาก
และภูมิปญญาทองถิ่นดวยสื่อตางๆ
โรงเรียนบานลาดวิทยา จํานวนทั้งสิ้น 39 จา
กมรภ.เพชรบุรีจํานวน 11 คน ผูเขารวม
กิจกรรม 50 คน บรรลุเปาหมาย ดานจํานวน
คูมือการศึกษาพันธุพืชในทองถิ่น ไดทําเพิ่มเติม
ตามตนฉบับรวม 10 เลม บรรลุเปาหมาย ดาน
ชุดปายวิดีโอ และ QR Code ติดตั้งในบริเวณ
โรงเรียนบานลาดวิทยา จํานวนทั้งสิ้น 12 ชุด
บรรลุเปาหมาย
2. เชิงคุณภาพ ดานความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม อยูในระดับมาก 4.28 ดานผูเขารวม
กิจกรรมสามารถนําความรูไปใชประโยชน อยู
ในระดับมากที่สุด 4.51 บรรลุเปาหมาย
3. เชิงเวลา จัดวันที่ 17 - 18 เม.ย. 2560 บรรลุ
เปาหมาย



คณะครุศาสตร

การสรางครูโรงเรียนตนแบบไทย



คณะครุศาสตร

โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ(การ
สนับสนุนโรงเรียนสมัครเขารวม
สนองพระราชดําริ อพ.สธ.)

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 30 คน
2. หนังสือองคความรูจากการสํารวจพันธุไม
จํานวน 1 เลมรวม 32 วงศ จํานวน 69 ชนิด
3. ปายพันธุไม จํานวน 80 ปาย
4. ผลการดําเนินดานบริบทโครงการและดาน
เจตคติมีคาเฉลี่ยมากกวา 3.51

1. จํานวนครูและนักเรียนเขารวมอบรม จํานวน
30 คน
แลนด 4 “One Innovation One
2. ครูรวมแบบฝกได จํานวน 3 แบบ
School”
3. ครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะการคิด
เชิงเหตุและผล องคประกอบที่ 1,2,3 คิดเปน
คาเฉลี่ย 4.88 , 0.93, 0.94 (คิดเปนรอยละ
97.68, 88.25, 96)
4. ผลการดําเนินดานบริบทโครงการและดาน
เจตคติมีคาเฉลี่ยมากกวา 3.51
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

4

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(เครือขายชมรมครู)
กิจกรรมพัฒนาครือขายชมรมครู

1. ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 จํานวนโรงเรียนตนแบบ จากการดําเนินงาน
ไดโรงเรียนตนแบบเครือขายจํานวน 5 โรงเรียน
1.2 มีการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรูของครูที่
เปนสมาชิกชมรมเครือขายดวยกิจกรรมแบบ
ชุมชนการเรียนรูมืออาชีพ (PLC) 1 ครั้ง
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูรับพัฒนาเฉลี่ย 4.25
เปนไปตามตัวชี้วดั ความสําเร็จคือมากกวา 3.51
2.2 ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปใช
ประโยชน ที่คาเฉลี่ย 4.12 เปนไปตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จคือมากกวา 3.51
3. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่ กําหนด
คือวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 23 คน สรุป
ผลการดําเนินงาน ดังนี้



คณะครุศาสตร

5

พัฒนาชุดการเรียนรูและหลักสูตร
ทองถิ่น “การผลิตขาวอินทรีย:
ชุมชนไรมะขาม”

1. ผูเขารวมมีความสะดวกในการเขาถึงสถานที่
และหัวขอในการบรรยาย รอยละ 57.58 และ
รอยละ 39.39
2. มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ดาน
กระบวนการ อยูในภาพรวมอยูในรระดับมาก
4.29 ดานวิทยากร ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก 4.58



คณะครุศาสตร

6

การพัฒนาและเพิ่มมูลคาสินคา
มีการดําเนินกิจกรรม
เกษตรเพื่อความเขมแข็งของชุมชน 1. ปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนวันที่ 17
บางขุนไทร และการขับเคลื่อนการ
พฤษภาคม 2560
ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ 2. การผลิตพืชในระบบอินทรียและใชนํานอย (28ความตองการของชุมชน
29 กรกฎาคม 2560)
3. วันถายทอดเทคโนโลยี (Field day) อําเภอ
บานแหลม(5 กรกาคม 2560)
4. ปลูกปาโครงการประชารัฐรวมใจปลูกตนไมให
แผนดิน (7 สิงหาคม 2560)



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

7

สํารวจความหลากหลายของพันธุ
ปลาจากการทําประมงบริเวณ
ชายฝงจังหวัดเพชรบุรี

ดําเนินการสํารวจพันธุปลาที่ไดจาการทําประมง
บริเวณชายฝงจังหวัดเพชรบุรีได 52 ชนิด



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

8

การสํารวจภูมิปญญา และการใช
ประโยชนจาก “ตนจาก” จังหวัด
เพชรบุรี

ดําเนินการแลวเสร็จแตมีการเบิกจายลาชา โดยมี
เขารวมกิจกรรม จํานวน 23 คน และมีการบูรณา
การรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

9

การจัดทําฐานขอมูล เว็บไซต
ประชาสัมพันธ โครงการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี

ดําเนินการจัดทําเว็บไซดและฐานขอมูล (สํานักงาน
ประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ)



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

10

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ไมไดดําเนินกิจกรรม
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลน
มีใหเห็น



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

11

จัดทําหนังสือเผยแพรผลงาน
โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

12

การจัดทําหนังสือพันธุไมปาชายเลน ดําเนินการคนควาขอมูลและลงพื้นที่สํารวจพันธุไม
ที่พบในอําเภอบานแหลม จังหวัด ปาชายเลน โดยไดจัดทําหนังสือจํานวน 500 เลม
เพชรบุรี
และมีการมอบหนังสือใหทางโรงเรียนบางตะบูน
วิทยา และโรงเรียนวัดบางขุนไทร ตลอดจนสถานี
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

13

การพัฒนากรรมวิธกี ารสกัดแคโรที
นอยดจากเนื้อตาลสุก

ไดกรรมวิธีในการสกัดแคโรทีนอยดจากเนื้อตาลสุก
1กรรมวิธี



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

14

การใชประโยชนจากชะคราม พืช
ปาชายเลนของอําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

มีการนําเสนองานวิจัยภาคบรรยายในการประชุม
วิชาการราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณคลอโรฟลดและสารประกอบปนอลในใน
ชะครามหลังการเก็บรักษาในวันที่ 15 กรกฎาคม
2560



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

15

การศึกษาคุณภาพเนื้อไกพื้นเมือง
แทพันธุเหลืองหางขาว และประดู
หางดํา

โครงการอนุมัติแลวกําลังดําเนินการทําวิเคราะห
คุณภาพซากไกและคุณภาพเนื้อใหแลวเสร็จภายใน
เดือน กรกฎาคม 2560



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

16

การสํารวจความหลากหลายทาง
ไดฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพดาน
ชีวภาพของพรรณไมนําในพื้นที่บาน พรรณไมนําของบานถําเสือ โดยมีความพึงพอใจ
ถําเสือตําบลแกงกระจานอําเภอแกง ของผูเ ขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 80
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

17

บริหารจัดการโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริฯ



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

ไดดําเนินการจัดทําหนังสือ จํานวน 800 เลม
และจะนําไปเผยแพรในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากลนมีให
เห็น ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ดําเนินการเรียบรอยแลวจํานวน 32 โครงการ ไม
ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

18

การปองกันกําจัดหนอนหัวดําแมลง ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยมีเขารวมกิจกรรม
ศัตรูมะพราว แบบยั่งยืน
จํานวน 45 คน และชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 2 ชุมชนคือชุมชนบางครกและบางขุนไทร
โดยมีการบูรณาการกับเรียนการสอน 2 รายวิชา
คือ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การผลิต
ไมผล



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

19

การบูรณาการงานวิจัยเรื่องผลของ มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 45 คน โดยได
การใชกากถั่วเหลืองผสมในอาหาร ดําเนินการกับชุมชน 1 ชุมชน และมีการบูรณาการ
ที่มีตอความสมบูรณของแมพันธุ
กับรายวิชา 1 รายวิชา
กุงกามแดงกับการบริการวิชาการ
เรื่องการทําอาหารเลี้ยงสัตวนําแบบ
พื้นบาน



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

20

กิจกรรมการพัฒนาระบบ
1. จํานวนชุมชนที่ไดการพัฒนา 1 ชุมชน
สารสนเทศการบริหาจัดการการซื้อ 2. จํานวนระบบสารสนเทศแบบสําเร็จรูป
ขายขาวของวิสาหกิจชุมชนการผลิต 3. จํานวนระบบซื้อขายสินคาผานเว็บไซต (Eขาวพันธดีไรมะขาม ต.ไรมะขาม
Commerce)
จ.เพชรบุรี



คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

21

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการมัลติเดียเพื่อ 1. จํานวนชุมชนที่ไดการพัฒนา 1 ชุมชน
การทองเที่ยวและอาหาร (โรงเรียน 2. จํานวนระบบสารสนเทศแบบสําเร็จรูป
กองทุน-ปาเด็งวิทยา)
3. จํานวนระบบซื้อขายสินคาผานเว็บไซต (ECommerce)



คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

22

อบรมเชิงปฏิบัติการการอานภาษา
ไทยโดยใชสื่อคอมพิวเตอรของ
นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน

ไมไดดําเนินกิจกรรม



คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

23

กิจกรรม การผลิตกาซชีวภาพจาก
วัสดุอินทรียเหลือใช เพื่อชุมชน
เกษตรสะอาดตามแนวคิดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

ชวงดําเนินการที่ 1
1. จัดอบรมเรื่อง การผลิตกาซ ชีวภาพ วันที่ 1718 กุมภาพันธ 2560
2. มีผูเขารวมอบรมตลอดกิจกรรม จํานวน 50 คน
3. ผลการฝกอบรม รอยละ 100
ชวงดําเนินการที่ 2
1. จัดอบรมเรื่อง การติดตามผลการผลิตกาซ
ชีวภาพและการนําไปใชประโยชน วันที่ 29
พฤษภาคม 2560
2. มีผูเขารวมอบรมตลอดกิจกรรม จํานวน 50 คน
3. ผลการฝกอบรม รอยละ 100



คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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24

กิจกรรม การออกแบบศูนยแสดง ไมมีการดําเนินกิจกรรม
สินคาชุนชมไรมะขาม เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑขาวอินทรียสูการตอยอด
เชิงพาณิชย



คคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมี

25

การถายทอดองคความรูเรื่องขาว
พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี ชุมชน
บานไรมะขาม อําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

26

การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร วันที่ 26 เมษายน 2560โดยไดองคความรูจาก
และบรรจุภัณฑ กลุมแปรรูปอาหาร ชุมชนจํานวน 2 เรื่องและไดผลิตภัณฑ (คุกกี้) 1
ฮาลาลทาแรงออก
ผลิตภัณฑ



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

27

การสํารวจและศึกษาคุณสมบัติทาง ไดรับความพึงพอใจจากผูเขารวมกิจกรรมระดับ
กายภาพและทางเคมีของดินใน
4.67ผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวยบุคลากร
พื้นที่ชุมชนบานโปงสลอด จังหวัด จํานวน 4 คน นักศึกษาจํานวน 6 คน
เพชรบุรี



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

28

การสํารวจทํารหัสพิกัดตนไมใน
พื้นที่ปาชุมชนบานโปงสลอด

เปนกิจกรรมบูรณาการเกี่ยวกับการวิจัยกับบริการ
วิชาการเพื่อใหความรูพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
อาหารและบรรจุภัณฑ กลุมแปรรูปอาหารฮาลาล
ทาแรงออก



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

29

การคัดแยกจุลินทรียที่มีความ
สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสจาก
ดิน

ผูจัดทําโครงการไดทําศึกษาทําการคัดแยก
จุลินทรียที่มีความสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส
จากดินชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 30 สิงหาคม
2560โดยสามารถคัดแยกไดออกเปน 5 สายพันธุ
มีนักศึกษาเขารวมในโครงการจํานวน 31 คน ได
ผลงานวิจัยเผยแพรในงานประชุมวิชาการ จํานวน
1 เรื่อง และสามารถนําไปใชบูรณาการกับการเรียน
การสอนได จํานวน 1 เรื่อง



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30

สํารวจความหลากหลายและเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช

คณะผูจัดทําโครงการดําเนินการสํารวจความหลาก
หลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชตามโครงการ
อนุรกั ษ



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

31

สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษา
ผูจัดทําโครงการไดออกสํารวจเพื่อเก็บรวมรวมและ
ลักษณะตางๆ ของขาวพันธุพื้นเมือง ศึกษาลักษณะตางๆ ขาวพันธพื้นเมืองของจังหวัด
ของจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี ชวงระหวาง มกราคม 2560- สิงหาคม
2560 โดยมีทั้งหมด 37 พันธุ



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ผูจัดทําโครงการลงพื้นที่ ชุมชนบานไร มะขาม
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32

รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรม
กลวยไม

เปนกิจกรรมรวบรวมกลวยไมหายาก ใกลสูญพันธุ
หรือมีแนวโนมใกลสูญพันธุ เพื่อมาอนุรักษในโรง
เรือนกลวยและสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย ป
ละอยางนอย 10 ชนิด และศึกษาวิจัยเพื่อขยาย
พันธุดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อีก 1
ชนิด



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

33

ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวน คณะผูจัดทําไดดําเนินการปรับปุรงพัฒนาสวนพฤษ
พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย
ศาสตรเพชรวนาลัย เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
การจัดการเรียน การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

34

ศึกษาชีววิทยาของตาล

ดําเนินงานกิจกรรมเปนการศึกษาแมลงพาหะ
ถายละอองเรณูของตาลโตนด โดยทําการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่รัศมี 50
กิโลเมตร และในปงบประมาณตอไป ระหวางวันที่
1 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม 2561 และใหความ
รูกับนักศึกษา ครู อาจารย และบุคคลภายนอก
จํานวน 50 คน



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35

จัดตั้งศูนยเรียนรูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คณะผูจัดทําไดดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ชั้น 4 อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยจัดทําขึ้นชวงระหวางเดือน มกราคม
– สิงหาคม 2560 ผลการจัดตั้งทําใหไดศูนยการ
เรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดมาตรฐาน
สําหรับการเรียน การสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ อีกทั้งยังชวยสืบสานทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมไดอีกดวย



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

36

อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผูจัดทําโครงการ ไดจัดกิจกรรมอบรมฯ วันที่
พืช
20-22 มกราคม 2560 ณ คณะวิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 35
คน เปนบุคลากร จํานวน 21 คน เปนนักศึกษ
จํานวน 16 คน จากโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 3 โรงเรียน ซึ่งไดรับความพึงพอใจจากผูเขา
รวมกิจกรรม รอยละ 92.37 ผูเขารวมกิจกรรมได
รับความรูความเขาใจ รอยละ 86 และสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนไดรอ ย ละ 92.11



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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37

ฝกอบรมนักพฤกษศาสตรรุนเยาว
รุนที่ 6

ผูจัดทําโครงการไดจัดอบรมวันที่ 14-16 มกราคม
2560 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 47 คน โดย
เปนบุคลากรจํานวน 10 คน นักศึกษา จํานวน
10 คน และมีโรงเรียนเขารวมกิจกรรมเปนจํานวน
5 โรงเรียน ซึ่ง ไดรับความพึงพอใจจากผูเขารวม
กิจกรรม รอยละ 92.86 ไดรับความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นรอยละ 100 อีกทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ไดรอยละ 92.77



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

38

การศึกษาลักษณะประจําพันธุ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
คุณภาพการหุงตมของขาวพื้นเมือง
เพชรบุรี

คณะผูจัดโครงการไดดําเนินการศึกษาลักษณะ
ประจําพันธุ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
คุณภาพการหุงตมของขาวพื้นเมือง โดยลงพื้น
ที่ชวงระหวางเดือน มกราคม – สิงหาคม 2560
ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมคือบุคลากร จํานวน 5 คน
นักศึกษาจํานวน 30 คน ผูเขารวมกิจกรรมสามารถ
นําความรูความเขาใจที่ไดรับไปใชประโยชนไดโดย
คิดเปนรอยละ 87.00



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

39

การจัดทําหนังสือพรรณไมใน
สวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผูจัดทําโครงการไดศึกษาและรวบรวมขอมูลพรรณ
ไมในสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย โดยไดจัดพิมพ
เดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 1,000 เลม มีจํานวน
120หนา



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40

การศึกษาชีววิทยา เพาะพันธุและ
อนุรกั ษแยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

คณะผูจัดทําโครงการไดดําเนินการศึกษาชีววิทยา
เพาะพันธุและอนุรักษแยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ชวงระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม
2560 โดยนําขอมูลมาใชประกอบการกรับการ
เรียน การสอน และการวิจัย ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 30 คน เปนนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
โดยผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูความ
เขาใจไปใชประโยชนได คิดเปนรอยละ 92.00



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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41

พัฒนาการเรียนการสอนดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ตาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดานสะเต็มศึกษา ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สําหรับโรงเรียนตชด.

กิจกรรมแบงออกเปน 2 ระยะ โดยมีรายละเอีย
ดังนี้
ระยะที่ 1 จัดขึ้นระหวางวันที่ 26-27 มกราคม
2560 ณ โรงเรียนนเรศวรปาละอู โดยมีจํานวน
โรงเรียนเขารวมเปนจํานวน 11 โรงเรียน ผูเขารวม
อบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวชิ า
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรรอยละ 80.05
ระยะที่ 2จัดขึ้นระหวาง2-3 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนนเรศวรปาละอู โดยมีจํานวน11
โรงเรียน ซึ่งครูสามารถนําแนวคิดการจัดการเรียน
รูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไปใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวสะเต็มศึกษาได 10 ชิ้นงาน และ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชาคณิตฯและวิทยฯ จากผล
การสอบ o-net สูงขึ้น และมีระดับความพึงพอใจ
ของผูเขาอบรมคิดเปนรอยละ 4.19 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูแนวทางสะเต็มศึกษา รอย
ละ 82.00



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

42

โครงการเพชรบุรีชุมชนคน “ออน
หวาน”

1. มีผูปวยเบาหวาน ญาติและประชากรกลุมเสี่ยง
เบาหวานเขารวมโครงการ จํานวน .120.. คน
2. ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 80
3. ผูเขารวมโครงการฯคิดวาความรูที่ไดรับสามารถ
นําไปใชได รอยละ 85



คณะพยาบาลศาสตร

43

โครงการจัดการขยะอยางยั่งยืน
1. จํานวนครัวเรือนมีการแยกขยะ จํานวน 30
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลังคาเรือน
ณ ตําบลบานหาด อําเภอบานลาด 2. มีศูนยการเรียนรู การจัดการขยะ 1 แหง
จังหวัดเพชรบุรี
3. มีชุมชนตนแบบการจัดการ ขยะ1 แหง (หมู 4
บานไรแค)
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โครงการขยายการดําเนินงานศูนย
ดูแลสุขภาพทารกและเด็กเล็ก

1. ใหบริการรับดูแลเด็กวัยกอนเรียนที่เปนบุตร
หลานของเจาหนาที่ บุคลากร อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนใน
ละแวกใกลเคียง
2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ ของใช
เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสงเสริมพัฒนาการเด็ก เชน ของเลนเสริม
พัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณเพื่อใหเกิดความปลอดภัย วัสดุอุปกรณ
เพื่อใชในการจัดกิจวัตรประจําวันใหแกเด็ก
3. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
จัดจางในการจัดทําศูนยการเรียนรู ดวยการ
ดูแลทารกและเด็กเล็ก โดยเฉพาะการสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม ไดแก ชุดโซฟา ตูเย็น
อุปกรณสําหรับการเก็บนมแม สําหรับการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมมารดาผูมารับบริการ
4. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และจัดจางใน
การจัดทําบอรดประชาสัมพันธใหความรูแกผู
ปกครอง โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2560



คณะพยาบาลศาสตร

45

การจัดการขยะอยางยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ
ตําบลบานหาด อําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี

1. ประชาชน หมูบานกลุมเปาหมาย ใหความรวม
มือในการจัดการขยะ
2. มีการลงนามบันทึกขอตกลงการรวมมือการคัด
แยกขยะ นํารองหมู 4 ต.บานหาด จํานวน 50
หลังคาเรือน
3. เกิดศูนยการเรียนรูการจัดการขยะในชุมชน ที่
อบต.บานหาด และศูนยเด
4. มีการจัดเก็บขยะอยางเปนระบบมากขึ้น
5. มีการดําเนินการทําปุยหมักจากขยะเปยกใน
ชุมชน หลังมีการอบรมใหความรู
6. ครูโรงเรียนวัดกุม (เรือนพูนพิทยา) นําความ
รูจากการทําดอกไมจากวัสดุเหลือใชและขยะ
เปนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
7. เกิดชุมชนตนแบบ การจัดการขยะ (หมู 4
ต.บานหาด อ.บานลด จ.เพชรบุรี
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กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรชุมชนบาน
อาจารยสาขาวิชาการแพทยแผนไทยผูรับผิด
โคงตาบาง
ชอบไดติดตอประสานงานกับผูใหญบาน ชุมชน
บานโคงตาบาง ตําบลทาไมรวก เพื่อขออนุญาตใช
พื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธตามบานเรือน เพื่อให
ประชาชนทราบและเขารวมกิจกรรมของโครงการ
ในวันที่ 8, 22-24 กุมภาพันธ 2560
ในระยะเวลากอนการจัดกิจกรรม อาจารยและ
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผนไทย ไดดําเนิน
การเตรียมเอกสาร ขอมูลเรื่องสมุนไพรและการ
แปรรูปสมุนไพรเพื่อใชในการจัดกิจกรรม ไดแก
ปายความรู เอกสารสมุนไพร วัสดุ อุปกรณใน
การผลิตยาสมุนไพร เพื่อใหเกิดความพรอมและ
เปนการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
การดําเนินการกิจกรรมในวันที่กําหนด
อาจารย นํานักศึกษาลงชุมชน ไดจัดกิจกรรมให
ความรูเรื่องสมุนไพรที่มีในชุมชนบานโคงตาบาง
กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรที่มีมากในชุมชน การทํา
สารตั้งตนและเตรียมวัตถุดิบ และกิจกรรมแปรรูป
สมุนไพรที่มีมากในชุมชน จําแนกตามยาสมุนไพร
การดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



คณะพยาบาลศาสตร

47

โครงการ/กิจกรรม การใหความรู
ดานความปลอดภัยบนทองถนน
เพื่อใหประชาชนปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ ชุมชนบานหาด อําเภอ
บานลาด จังหวัดเพชรบุรี

1. ประชาชนที่ไดเขารับการอบรม มีความรู ดาน
กฏหมายจราจร และการชวยเหลือผูที่ไดรับ
อุบัติเหตุรถยนต
2. ประชาชนที่ไดเขารับการอบรม มีทักษะ
สามารถปฏิบัติ การดามหามเลือด การดาม
กระดูกหัก ดานการชวยชีวิตฟนคืนชีพ และการ
เคลื่อนยาย



คณะพยาบาลศาสตร

48

โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูและ
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษามหาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีและเครือขายทาง
สังคมในการปองกันและแกไข
ปญหาในการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร ยาเสพติด บุหรี่และการ สวม
หมวกนิรภัย

- มีศูนยตนแบบในการเรียนรูและใหคําปรึกษาแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือ
ขายทางสังคม จํานวน1 ศูนย
- มีเครือขายทางสังคมที่มีทักษะความรูในการให
คําปรึกษาแกเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดใกลเคียงจํานวน 66 เครือขาย
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่
มีตอการใหบริการ อยูที่ระดับ 4.55
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โครงการ รอยรักษสุขภาพตามวิถี
พอเพียง ชุมชนบานไรมะขาม

1. ประชาชนชุมชนไรมะขาม ที่เปนโรคหรือมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน /ความ
ดันโลหิตสูง เขารวมโครงการฯจํานวน 70 คน
ประกอบดวยผูปวยโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 88.85
เจาหนาที่รพ.สต.และอสม. จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 17.15 ของผูเขารวมโครงการ ผู
ปวยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง สวนใหญ
มีอายุ 70 ปขึ้นไป(รอยละ 41.18) รองลงมา
อายุ 60-69 ป (รอยละ 35.29) 50-59 ป (รอย
ละ 14.70) และ 30-39 ป (รอยละ 8.82) เปน
เกษตรกร (รอยละ 41.17)รับจาง (รอยละ
23.53)
2. ผลการติดตามประเมินระดับความรู การรับรู
โอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยว
กับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของผูเขา
รวมโครงการ พบวาภายหลังไดรับความรูผูปวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงมีการพัฒนา
ความรูในการดูแลสุขภาพตนเองดีขึ้นและมี
คุณภาพชีวติ ในระดับปานกลาง



คณะพยาบาลศาสตร

50

การบริหารจัดการโรคขอเขาเสื่อม
สูการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน
บานไรมะขาม

1. ประชาชนโรคขอเขาเสื่อมเขารวมโครงการ
จํานวน 50 คน อายุระหวาง 27-86 ป เจา
หนาที่รพ.สต.และอสม.จํานวน 10 คน กลุม
อายุ60ปขึ้นไปจํานวน 38 คนคิดเปนรอย
ละ76.00ของผูเขารวมโครงการ
2. ผลการประเมินรอยละ100.0ของผูเขารวมโครง
การฯ เห็นวาวิทยากรมีความรู ความสามารถใน
การถายทอดความรู อยูในระดับดีมากที่สุด มี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก และผูเขารวมโค
รงการฯสามารถนําความรูไปใชในการบริหาร
ขอเขาดวยตนเองเมื่อมีการติดตามผลในสัปดาห
ที่ 6 ผลการบริหารขอเขาทําใหอาการปวดขอ
และขอฝดลดลง สามารถเคลื่อนไหวไดดีขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาความ 1. เพื่อใหความรูแกผูสูงอายุในการดูแลตนเองดาน
รูสูชุมชนตนแบบ ในการการดูแล
การบําบัดรักษาเบื้องตน การสรางเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุ ตําบลหาดเจา
การปองกันภาวะแทรกซอนของโรคเรื้อรัง ที่
สําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
พบบอย ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และการบําบัดเบื้องตน ในปญหาที่พบบอย เชน
การปวดกลามเนื้อ และขอเขาเสื่อม
2. เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลตนเอง ดานการบําบัด
รักษาเบื้องตน ในปญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ
เชน การปวดกลามเนื้อ และขอเขาเสื่อม
3. บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
ทั้ง3 สาขา ไดแก สาขาพยาบาลศาสตร สาขา
สาธารณสุข และสาขาแพทยแผนไทย มีโอกาส
ไดรวมการปฏิบัติกิจกรรมในการใหบริการใน
ครั้งนี้
4. ผูสูงอายุที่ผานการอบรมนําความรูไปใชในการ
ดูแลตนเองและชวยเหลือผูอื่นอยางตอเนื่อง



คณะพยาบาลศาสตร

52

พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑจาก
สิ่งทอพื้นถิ่น ชุมชนหนองปรง
อ.เขายอย

1. ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
จากสิ่งทอพื้นถิ่น ใหมีรูปแบบที่มีเอกลักษณ มี
ความหลากหลายทันสมัยมากยิ่งขึ้น
2. ชุมชนทองถิ่นไดผลิตภัณฑตนแบบจากวัตถุดิบ
สิ่งทอพื้นถิ่นที่คาดวาจะสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
และสรางรายไดเพิ่มใหแกชุมชน
3. ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบผลิตภัณฑจาก
สิ่งทอโดยใชแนวคิดและหลักการการออกแบบ
ทางศิลปะนําไปตอยอดประยุกตใชในการ
ออกแบบผลิตภัณฑแบบใหมๆไดดวยตนเอง



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

53

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
1. ไดขอมูลสารสนเทศทรัพยากรการทองเที่ยวของ
วัฒนธรรมชุมชนยางนํากลัดใตอยาง ชุมชนยางนํากลัดใต
สรางสรรค
2. ชุมชนมีการรวมมือดําเนินกิจกรรมการทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางสรางสรรค
3. ไดผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถิ่นของชุมชน
ยางนํากลัดใต
4. ชุมชนยางนํากลัดใตเปนที่รูจักดานการทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น
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54

จัดทําศูนยการเรียนรูภาษากะเหรี่ยง 1. มีศูนยการเรียนรูภาษากระเหรี่ยง ของชุมชน
ณ โรงเรียนบานยางนํากลัดใต
หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนหนองหญาปลอง
2. มีเอกสารวัสดุ อุปกรณ ที่เกี่ยวของกับภาษากระ
เหรี่ยง
3. มีกิจกรรมในการอนุรักษและสืบทอดภาษากระ
เหรี่ยง
4. นักศึกษาสาขาวิชาทางดานภาษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเพิ่มพูน
ศักยภาพดานภาษาดวยการรวมทํางานกับ
ชุมชน
5. งานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดรูปแบบในการใหบริการ
วิชาการสูทองถิ่นที่เกิดประโยชนสูงสุดตอผูมี
สวนรวมทุกฝาย
6. ไดแนวทางในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษา



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

55

การจัดทําพจนานุกรมภาษา
1. มีเอกสารวัสดุ อุปกรณ ที่เกี่ยวของกับภาษา
กะเหรี่ยงเพื่อการสงเสริมอัตลักษณ
กะเหรี่ยง
ของเยาวชนชาติพันธุ
2. มีกิจกรรมในการอนุรักษและสืบทอดภาษา
กะเหรี่ยง
3. นักศึกษาสาขาวิชาทางดานภาษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมสาสตรไดเพิ่มพูน
ศักยภาพดานภาษาดวยการรวมทํางานกับ
ชุมชน
4. งานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดรูปแบบในการใหบริการ
วิชาการสูทองถิ่นที่เกิดประโยชนสูงสุดตอผูมี
สวนรวมทุกฝาย
5. ไดแนวทางในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษา



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

56

กิจกรรมจัดทําแผนบริการจัดการนํา 1. ชุมชนโคงตาบาง องคการบริหารสวนตําบลทา
แบบมีสวนรวม (โคงตาบาง)
ไมรวกไดแผนบริหารจัดการนําอยางมีสวนรวม
ของชุมชน ในหมู 10 และหมู 5 บานทาลาว
2. เปนแหลงนิเวศนที่มีแหลงนําอุดมสมบูรณ ของ
สัตว พืช และโครงการแปรรูปสมุนไพรอยาง
ตอเนื่อง
3. คณาจารยและนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรไดเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง
ใหเชี่ยวชาญมากขึ้น



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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หนวยงาน

57

กิจกรรม ชุมชนนาอยูจากรั้ว
โรงเรียนทํากินทําใช สูชุมชน ตาม
แนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เกิดการเรียนรูในการนําหลักการการวางแผนใน
การดําเนินงาน นําปรับใชในพื้นที่ปรับวิถีชีวิต
มาปรับใชภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีสวนรวมไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
2. นักเรียนมีการวางแผนในการดําเนินงานนํา
ปรับใชในพื้นที่ปรับวิถีชีวิตภายใตปรัชญาและ
แนวทางการพึ่งพาตนเองของชุมชนนํารองใน
เขตพื้นที่หมู 8 และหมู 10
3. ไดขอมูลจากศึกษาจัดการภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมปาตนนําที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
และขีด ความสามารถในการทองเที่ยวชุมชน
โครงการหุบกะพง
4. ไดเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และ
โรงเรียน ภาคประชาสังคม ความสามัคคีใน
พื้นที่โครงการ
5. ผูเรียนและผูสนใจ ไดมีวิถีชุมชนอยางมีความสุข
เต็มศักยภาพ เปนคนดีและคนเกง สอดคลอง
กับวิถีชีวติ ชุมชน



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

58

กิจกรรม คืนผืนดิน คืนผืนปาชาย 1. ไดแผนสรุปพัฒนาทรัพยากรแบบมีสวนรวมที่
เลนสูธรรมชาติ บานบางขุนไทรตาม เนนคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามภูมิสังคม
ของพื้นที่ทะเล
2. ไดขอมูลจากการศึกษาจัดการภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมปาชายเลนที่สามารถสรางมูลคา
เพิ่มและขีดความสามารถในการทองเที่ยวและ
อาหารในชุมชนรอบพื้นที่ปาโครงการ
3. ไดสถานที่รวบรวมคลังปญญาทองถิ่นในชุมชน
เพื่อเปนศูนยการเรียนรูชุมชนปาชายเลนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 แหง
4. เกิดแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
ในพื้นที่ปาชายเลน ตําบลบานแหลม อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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59

กิจกรรม บริหารจัดการและตั้งศูนย 1. ไดแนวทางสรุปการศึกษาพัฒนาทรัพยากร
การเรียนรูเพื่อการพัฒนาปาตนนํา
โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชฯ ภายใตปรัชญา
ปาชุมชนเขาแดนและกลุมปาแกง
เศรษฐกิจพอเพียงรอบเขาแดน 1 ชุด
2. ไดขอมูลจากการศึกษาภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมปาตนนําที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
และขีดความสามารถในการทองเที่ยว
3. ไดสถานที่รวบรวมคลังปญญาทองถิ่นในชุมชน
เพื่อเปนศูนยการเรียนรูอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
ตามชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง 1 แหง
4. เกิดแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงระบบ
นิเวศในพื้นที่ปาตนนําชุมชนเขาแดน และกลุม
ปาแกงกระจาน



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

60

กิจกรรม เรียนรูระบบนิเวศชายฝง 1. ไดแผนสรุปพัฒนาทรัพยากรแบบมีสวนรวมที่
และปาชายเลน ตําบลแหลมผักเบี้ย
เนนคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน
อําเภอบานแหลม
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ไดขอมูลจากการศึกษาจัดการภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมปาชายเลนที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
และขีดความสามารถในการทองเที่ยว
3. ไดสถานที่รวบรวมคลังปญญาทองถิ่นในชุมชน
เพื่อเปนศูนยการเรียนรูชุมชนปาชายเลนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 แหง
4. เกิดแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
ในพื้นที่ปาชายเลน ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอ
บานแหลม



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

61

กิจกรรม การพัฒนาทักษะภา
อังกฤษโรงเรียนวัดมวงงาม



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

1. นักเรียนโรงเรียนวัดมวงงามมทักษะภาษา
อังกฤษสูงขึ้น
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดมวงงาม
มีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น และจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. พิพิธภัณฑทองถิ่นไดนํามาใชประโยชนในดาน
การศึกษา
4. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
5. งานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดรูปแบบในการใหบริการ
วิชาการสูทองถิ่นที่เกิดประโยชนสูงสุดตอผูมี
สวนรวมทุกฝาย
6. ไดแนวทางในการทําวิจัย
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62

กิจกรรม การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษของนักเรียนโรงเรียนใน
กองทุนการศึกษา

1.นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการ
ศึกษามีความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น
และจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. แหลงการเรียนรูในทองถิ่นไดนํามาใชประโยชน
ในดานการศึกษา
4. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
5. งานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดรูปแบบในการใหบริการ
วิชาการสูทองถิ่นที่เกิดประโยชนสูงสุดตอผูมี
สวนรวมทุกฝาย
6. ไดแนวทางในการทําวิจัย



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

63

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกาน 1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาทักษะ
จัดการเรียนการสอนครูในพื้นที่
ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางตอ
เนื่อง
3. ไดองคความรูเพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัด
โครงการบริการวิชาการเพื่อโรงเรียนตอไป



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

64

กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพของ 1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนา
นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
ทักษะตางๆที่จําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษ
เพื่อพัฒนาสูศตวรรษที่ 21
ที่ 21
2. ครูผูสอนในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมไดแนวทาง
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

65

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนครูโรงเรียน
กองทุนการศึกษา

1. ครูจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ครูมีแผนในการพัฒนาตนเอง
3. บุคลากรของโรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนา
ไดทั้งตนเองและโรงเรียน
4. ไดองคความรูเพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัด
โครงการบริการวิชาการเพื่อโรงเรียนตอไป



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

66

กิจกรรมการสงเสริมการตลาดขาว
อินทรียบานไรมะขาม

หนวยสงเสริมการตลาดขาวอินทรียบานไรมะขาม
1 หนวย



คณะวิทยากรจัดการ
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67

กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
จัดตั้งเครือขายยุวอนุรักษพันธุพืชจังหวัดเพชรบุรี
อนุรกั ษพันธุกรรมพืชใหเยาวชน
จํานวน 5 โรงเรียน
และชุมชนในการรวบรวมและรักษา
พันธุไมของทองถิ่น



คณะวิทยากรจัดการ

68

กิจกรรมการจัดตั้งศูนยอนุรักษ
จัดตั้งศูนยอนุรักษพันธุผักพื้นบานและไมผลพื้น
พันธุผักพื้นบานและไมผลพื้นเมือง เมืองของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 โรงเรียน
ของจังหวัดเพชรบุรี แกโรงเรียน
องคการปกครองทองถิ่นและชุมชน



คณะวิทยากรจัดการ

69

กิจกรรมการพัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เกษตรปลอดภัย บาน
หนองหญาปลอง

ดําเนินการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตร
ปลอดภัย บานหนองหญาปลอง



คณะวิทยากรจัดการ

70

กิจกรรมการพัฒนาหองสมุดเพื่อ
โรงเรียนกองทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยไดรับผิดชอบโรงเรียนกองทุนการ
ศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธและ
เพชรบุรี จํานวน 14 โรงเรียน ซึ่งสํานักฯ ไดดําเนิน
การพัฒนาหองสมุด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
แบงออกเปน 6 ขั้นตอน
1) สํารวจความตองการของโรงเรียน
2) วิเคราะหความตองการของโรงเรียน
3) เสนอผลการวิเคราะหการพัฒนาหองสมุด
และแผนงาน
4) ดําเนินการพัฒนาหองสมุด
5) กําหนดแนวทางของแผนพัฒนาหองสมุด
รวมกับโรงเรียน
6) ประเมินติดตาม
ผลการดําเนินงาน มีการทําความสะอาดหอง
และอุปกรณ/จัดแบงมุม จัดอุปกรณเขามุม เช็ค
สภาพชั้นวาง/โตะ รวบรวม คัดแยกหนังสือให
เปนหมวดหมู สื่อ อุปกรณ ของเลนและจัดทํา
บัญชีรายชื่อในระบบฐานขอมูล ทําโปสเตอร สื่อ
ภาพตาง ๆ คําขวัญ ตกแตงมุมตกแตงหองใหมี
ความเหมาะสมและพรอมใหบริการตอไป ใหคํา
แนะนําในการดําเนินการหองสมุด โดยสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร



สํานักวิทยบริการฯ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

71

เผยแพรสื่อการเรียนการสอน
ศตวรรษที่ 21 สูการวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับครูในโรงเรียนเครือขาย
เพชรบุรี/ประจวบฯ

ดําเนินการระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 30
มิถุนายน 2560 (แนะแนว/นิเทศผานสื่อออนไลน)
ผูเขารวม :ครูและบุคลากรโรงเรียนเครือขาย
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ จํานวน 30 คน ผล
โครงการ : ผูเขาโครงการ สามารถนําสื่อ ICT ไป
ประยุกตในการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน
ของตนเองได



สํานักสงเสริมฯ

72

คายวิชาการ ICT ศตวรรษที่ 21
เพื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่เพชรบุรี
ประจวบฯ รร.ในเครือขาย

ดําเนินการระหวางวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนยคอมพิวเตอร อาคาร LC มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
ผูเขารวม :ครูและบุคลากรโรงเรียกองทุนจาก
13 โรงเรียน จํานวน 45 คน ผลโครงการ : ผูเขา
โครงการ สามารถนําสื่อ ICT ไปประยุกตในการ
เรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได



สํานักสงเสริมฯ

73

โครงการสนับสนุนการวิจัยและงาน เกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
สรางสรรคโครงการพัฒนาชุมชน เพือ่ ที่พัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ และอยางยั่งยืน
ตนแบบโดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมชุมชนไรมะขาม



สถาบันวิจัยฯ

74

โครงการสนับสนุนการวิจัยและงาน ไดฐานการเรียนรูเรื่องเกษตรอินทรีย จํานวน 5
สรางสรรคการจัดตั้งศูนยการเรียน ฐาน คือ
รูเรื่องขาวอินทรีย บานไรมะขาม
1. ฐานการเรียนรูศนู ยขาวของกลุมวิสาหกิจขาว
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชน
2. ฐานการเรียนรูศนู ยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรของอําเภอ
3. ฐานการเรียนรูการปลูกขาวอินทรีย
4. ฐานการเรียนรูสมุนไพรฆาแมลง
5. ฐานการเรียนรูโรงสีชุมชน



สถาบันวิจัยฯ

75

การนําเสนอผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ



สถาบันวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธการใหบริการ
วิชาการแกสังคมและการสืบสานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริโดยการจัดนิทรรศการ 3 ครั้ง
ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2559
ณ คายพระมงกุฎเกลาฯ จ.ประจวบคีรีขันธ ครั้งที่
2 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณ
ริมคลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ 3 เดือน สิงหาคม ณ
ศูนยการศึกษานอกระบบ จ.เพชรบุรี

รายงานประจําป 2560
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77

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

76

การพัฒนาศูนยการเรียนรูและ
พัฒนาฐานการเรียนรู จํานวน 5 ฐาน
พัฒนาบรรจุภัณฑชุมชนโคงตาบาง 1. บริบทชุมชนโคงตาบาง
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. ฐานนาํ สมควันไม
3. ฐานนํายาอเนกประสงค
4. ฐานพลังงานทดแทนกลุมแกสชีวภาพ
5. ฐานเครดิตคารบอน
พัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑจํานวน 3 ชิ้น
1. บรรจุภัณฑอาหารเสริมสําหรับพืช
2. บรรจุภัณฑนําสมควันไม
3. บรรจุภัณฑนํายาทําความสะอาดอเนกประสงค



สถาบันวิจัยฯ

77

การประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา
ผูนํากับการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริหารฝายจัดการระดับสูง สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน จํานวน 220 รวมกันวางแผนกลยุทธ
ดําเนินการใหจังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองสหกรณและ
เมืองสวัสดิการ



สถาบันวิจัยฯ

78

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานในเครือขายสหกรณเครดิตยู
เครดิตยูเนี่ยนใน ทศวรรษหนา
เนีย่ นในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 200 คน รวมกัน
กําหนดกลยุทธในการพัฒนาสหกรณในเครือขาย
จังหวัดเพชรบุรีใหเปนสหกรณตนแบบที่เปนเมือง
สหกรณ



สถาบันวิจัยฯ

79

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตรงานบริการ
วิชาการและพัฒนาศักยภาพนัก
บริการวิชาการสูมืออาชีพ



สถาบันวิจัยฯ

1. นโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานการ
บริการวิชาการ ป พ.ศ.2561
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริการไดเรียนรู
กระบวนการดําเนินงานผานการศึกษาดูงาน
ชุมชนที่ไดลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
3. ไดแผนโครงการบริการวิชาการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
4. ไดแนวทางการเขียนโครงการบริการวิชาการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. สามารถเพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการทํางานวิชาการเพื่อสังคม
อยางเปนระบบ
6. กระบวนการในการนําองคความรูดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการบูรณาการงานดานการ
บริการวิชาการ

รายงานประจําป 2560
ANUAL REPORT 2017

78

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

80

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตรงานบริการ
วิชาการและพัฒนาศักยภาพนัก
บริการวิชาการสูมืออาชีพ

1. กลุมผูบริหารฝายงานบริการวิชาการไดเรียน
รูกระบวนการดําเนินงานรวมกับชุมชน โดย
ดูตนแบบจากกระบวนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. ทีมงานบริการวิชาการไดวางแผนขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2561
3. เพื่อสรางความเขาใจการดําเนินงานบริการ
วิชาการรวมกันของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย



สถาบันวิจัยฯ

81

พัฒนาครูเด็กเล็กโรงเรียนกองทุน
การศึกษาสูการเปนศูนยเด็กเล็ก
ตนแบบ

ครูเด็กเล็กโรงเรียนกองทุนการศึกษา จาก 10
โรงเรียน จํานวน 34 คน ไดรับความรูความเขาใจ
ในการจัดการเรียนรูในหองเรียน และมีโรงเรียนที่
สมัครใจเขารวมเปนศูนยเด็กเล็กตนแบบ จํานวน 2
โรงเรียน คือ โรงเรียนบานปาเด็ง จ.เพชรบุรี และ
โรงเรียนบานหวยไคร จ.ประจวบคีรีขันธ



สถาบันวิจัยฯ

82

ขับเคลื่อนและติดตามโรงเรียน
กองทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ

มีการประชุมขับเคลื่อนเพื่อติดตามการดําเนินงาน
ของโรงเรียนกองทุนการศึกษาโดยมีนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ เปนประธาน จํานวน 2 ครั้ง และ
โรงเรียนกองทุนการศึกษาไดรับการแกปญหาดาน
การจัดการเรียนการสอนและดานกายภาพโดยการ
ประสานงานกับหนวยงานภายในและเครือขาย
ภายนอก



สถาบันวิจัยฯ

83

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูตํารวจตระเวนชายแดน
ประจําป 2560

มีโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 11 โรงเรียน
ครูเขารวมการอบรม จํานวน 90 คนนักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 มีผลการทดสอบ
ของทุกรายวิชา เฉลี่ยที่ 31.90 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
2558 ที่มีผลการทดสอบของทุกรายวิชาเฉลี่ยที่
31.21 คิดเปนรอยละ 0.69 โดยรายวิชาที่มีผลการ
ทดสอบเพิ่มขึ้นเรียงจากมากไปนอย ไดแก ภาษา
ไทย(+4.34) สังคมศึกษา(+1.29) วิทยาศาสตร
(+1.19) คณิตศาสตร(+0.05) และ ภาษาอังกฤษ
(-3.45) ตามลําดับ



สถาบันวิจัยฯ
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84

พัฒนาทักษะการอานออกเขียนได ในป 2560 ไดทําการเก็บขอมูลนักเรียนที่มีปญหา
ของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน การอานและการเขียนภาษาไทย จํานวน 11
ชายแดน
โรงเรียน พบวาปญหานักเรียนอานไมออก พบใน
ทุกโรงเรียนแตมีอัตราที่แตกตางกันโรงเรียนที่อยู
ติดชายขอบและมีนักเรียนหลากหลายชนเผาจะ
พบปญหาอานไมออกมากที่สุด และจากการสํารวจ
นักเรียนเปนรายบุคคลพบวาปญหาของนักเรียน
สวนใหญจําพยัญชนะตัวยากๆ และจําสระโดย
เฉพาะสระประสมไมได ทําใหเกิดปญหาคือ ไม
สามารถอานในลักษณะการรวมคําได และเปน
ปญหามากในโรงเรียนที่นักเรียนไมไดใชภาษาไทย
ในการสื่อสาร ซึ่งในป 2561 จะดําเนินการแกไข
ปญหานี้เปนกรณีศึกษา 1 โรงเรียน และจะขยาย
ผลไปยังโรงเรียนอื่นๆตอไป



สถาบันวิจัยฯ

85

เกษตรทฤษฎีใหมสูแหลงอาหาร
สมาชิกชุมชนบานสาระเห็ดไดจัดตั้งกลุมปลูกผัก
ปลอดภัยตามแนวพระราชดําริ บาน ปลอดสารพิษ เพื่อใชในการจําหนายหารายได โดย
สาระเห็ด
ไดจัดทําเปนแปลงสาธิตของกลุม เพื่อใหสมาชิกมา
รวมกันปลูกผักสารพิษ และมีการขยายผลสูแปลง
ในแตละครัวเรือน โดยนําผลิตภัณฑที่ไดสูกลุม
และกลุมเปนผูจัดจําหนายสูตลาดภายนอก



สถาบันวิจัยฯ

86

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน



สถาบันวิจัยฯ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดรับการพัฒนา
ดานการพัฒนาหองสมุดและสื่อการเรียนการ
สอนและการสงเสริมโภชนาการเด็กเล็กโดยการ
จัดกิจกรรมกระตุนพัฒนาการตามวัย จํานวน 4
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานโปงลึก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
คลองนอย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
ทาวังหิน และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานแพรกตะครอ

กลยุทธที่ 16 สรางคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของทองถิ่นผานกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย
87

การพัฒนาผลิตภัณฑปลาบดแผน
ปรุงรสอบกรอบจากเนื้อปลาสีกุน
ขางเหลือง

โดยจัดอบรมวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยมีผูเขา
รวมจํานวน 20 คน โดยการถายทอดใหกับกลุมชมุ
ชนองคการบริหารสวนตําบลบางแกว
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คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวโดยมีการดําเนินกิจกรรม
2 กิจกรรมและมีเขารวมจํานวน 36 คน โดยมีการ
บูรณการเรียนการสอน จํานวน 4 รายวิชา
- หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํา
- การจัดการฟารมสัตว
- การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
- โภชนศาสตรสัตวนํา



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

88

สรางวิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบานนาบัว

89

กิจกรรมพัฒนาซอฟตแวรระบบ
ไดซอฟตแวรมาพัฒนานาระบบสารสนเทศของ
สารสนเทศติดตามสุขภาพชุมชนบน อาสาสมัครสาธารณสุข
เสนทางแผนที่สุขภาพ



คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

90

กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย "การ
กําจัดวัชพืชในนาขาวอินทรีย
ชุมชนบานไรมะขามสูการนําไปใช
ประโยชน"



คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

91

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑดาน 1. ชุมชนไดนําความรูไปพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อาหารจากมะพราวใน อ.ทับสะแก
จากมะพราวเพื่อจําหนาย และสรางรายไดให
จ.ประจวบคีรีขันธ
กับชุมชน
2. ชุมชนมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑดานอาหารจากมะพราว
ในอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

92

กิจกรรมหนุนเสริมเศรษฐกิจ
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
สรางสรรคตลาด “ทายนําขามภพ”
อ.ทายาง จ.เพชรบุรี



คณะวิทยากรจัดการ

93

กิจกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อ 1. ชุมชนอยูดีกินดี 1 ชุมชน คือ บานในดง
เกษตรปลอดภัย สุขภาพดี มีรายได 2. สื่อสงเสริมการตลาดเกษตรปลอดภัย 2 รูปแบบ
คือ ปายไวนิลและแผนพับ



คณะวิทยากรจัดการ

94

การอบรมสัมมนาเรื่องกองทุนการ
ออมแหงชาติ



สถาบันวิจัยฯ

ไมมีการดําเนินกิจกรรม

สมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี ไดรับการ
อบรม จํานวน 5 แหง แหงละ 100 คน ไดแก
1. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี จํากัด
2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานสมอลก จํากัด
3. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จํากัด
4. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวัดใหมประเสริฐ จํากัด
5. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหนองกระทุมพัฒนา
จํากัด
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

กลยุทธที่ 17 ยกระดับภูมิปญญาไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขีดความสามารถในการแขงขัน
95

การแปรรูปผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม
จากขาวไรซเบอรรี่ บานไรมะขาม

ไดถายทอดเทคโนโลยีโดยทํา
- ชาขาวไรซเบอรรี่และนําชาขาวไรซเบอรรี่พรอม
ดื่มใหชุมชนบานไรมะขามมีผูเขาอบรม จํานวน 20
คน



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

96

กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย "การ
แปรรูปแกลบสูการเพิ่มมูลคาเชิง
พาณิชยชุมชนไรมะขาม"

ไมมีการดําเนินกิจกรรม



คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

97

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. นักศึกษาไดรับความรูทิ่เกี่ยวของกับศิลป
และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัด
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เพชรบุรีแกนักศึกษาพยาบาล คณะ 2. นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2559 ภูมปิ ญญาทองถิ่น การสรางอัตลักษณและ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลป
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุรี
4. นักศึกษาไดทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลป
วัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันจะนําไปสูการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีตอนักศึกษารวมสถาบัน
5. นักศึกษาตระหนักถึงการมีกิริยามารยาทที่ดีงาม
มีความซื่อสัตย มีวนิ ัยในตนเองตลอดจนความ
รับผิดชอบในภาระหนาที่ของวิชาชีพที่ดี
6. นักศึกษาใหบริการวิชาการที่รับผิดชอบตอ
สังคม ตามอัตลักษณของวิชาชีพ และตอบ
สนองความตองการของทองถิ่น



คณะพยาบาลศาสตร

98

กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนา
1. ชุมชนนายางไดผลิตภัณฑของชุมชนที่ผลิตจาก
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาจากวัตถุดิน วัตถุดิบในชุมชน
ในทองถิ่น ชุมชนนายาง
2. สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมนอกเหนือจากอาชีพ
หลัก
3. นักศึกษา คณาจารย ในสาขาไดเพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเองใหเชี่ยวชาญมากขึ้น



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

99

กิจกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑขาว
ไรซเบอรรี่ ชุมชนไรมะขาม

1. ชุมชนไรมะขามไดบรรจุภัณฑ และสามารถ
นําไปประยุกตใชกับการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑได
2. ชุมชนไรมะขามสามารถผลิตผลิตภัณฑไดตรง
ตามความตองการของตลาดและมีมูลคาเพิ่มขึ้น



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

100 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวอินทรียสู
การคาเชิงพานิชย บานไรมะขาม

ผลิตภัณฑที่ไดจากการพัฒนา จํานวน 6 ชนิด
ไดแก
1. ชาขาวไรซเบอรรี่
2. ไอศกรีมขาวกลองงอก
3. ไอศกรีมขาวไรซเบอรรี่
4. ขาวพองอบกรอบ
5. สบูสกัดนํามันรําขาว โดยไดพัฒนาเปน 4 สูตร
6. โจก



สถาบันวิจัยฯ

101 การพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑสินคาชุมชนไรมะขาม

ไดพัฒนาบรรจุภัณฑได 4 ชนิด คือ
1. บรรจุภัณฑขาวขนาด 1 กิโลกรัม
2. กระปองโจกกึ่งสําเร็จรูปพรอมฉลาก
3. กลองใสชาขาวไรซเบอรรี่ขนาด 6 ซอง
4. กลองใสสบูพรอมฉลาก



สถาบันวิจัยฯ

รายงานประจําป 2560
ANUAL REPORT 2017

83

รายงานประจําป 2560
ANUAL REPORT 2017

84

ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณในพันธกิจทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผน
งานการเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ รวม 2,800,000 บาท จําแนกไดดังนี้
สรุปโครงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2
3

โครงการ
โครงการสรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการสงเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งที่ 6
รวม

เงินแผนดิน
0.6400
1.0600
0.1000
1.8000

หนวย : ลานบาท

เงินรายได
0.0000
0.0000
1.0000
1.0000

รวม
0.6400
1.0600
1.1000
2.8000

แผนภาพแสดงสัดสวนของงบประมาณดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจําแนกตามแหลงทุน ในปงบประมาณ 2560

23%
39%

38%

สรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน

สรุปโครงการดานการศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

กลยุทธที่ 18 สรางคลังปญญาทองถิ่นที่มีองคความรูวิทยาการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น
1

พิพิธภัณฑเกษตร

ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรมคือ
กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการภูมิปญญาเกลือทะเล มี
การซื้อวัสดุอุปกรณการทําเกลือทะเล (ภูมิปญญา
ชาวบาน) เชน หาบ คราด คาน เปนตน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสัมมนา



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

2

อัตลักษณาภาษาศิลป กับศิลปะ
ศิลปนบนถิ่นไทย

จัดงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 โดยคณะไดสง
กิจกรรมเขาแขงขัน 2 รายการ
1. ประกวดเทพธิดา
2. ประกวดแทงหยวก
โดยไดรับรางวัลทั้งหมด 3 รายการ



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

3

วัวเทียมเกวียนแหเทียนพรรษา

โครงการอนุมัติแลวและดําเนินกิจกรรมในวันที่ 26
กรกฎาคม 2560 โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
จํานวน 157 คน



คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

4

สืบสานอาหารเมืองเพชรบุรี

ผูจัดทําโครงการจัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 1 กุมภาพันธ
2560 ณ โรงงงานขนมไทยลูกเจี๊ยบ โดยมี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 60 คน มีระดับ
ความพึงพอใจเทากับ 4.44 นักศึกษาไดรับความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอาหารไทย 4.35 และเห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมอาหารไทย 4.42



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5

โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอัน - ไดคูมือพรรณไมบริเวณวิทยาเขตโปงสลอด
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
- ไดสรางเครือขาย และสรางความสัมพันธอันดี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ระหวางชุมชนบริเวณหมูบานโปงสลอด
ราชกุมารี: กิจกรรม การสํารวจและ
เก็บรวบรวมขอมูลวัฒนธรรมการใช
สมุนไพรตามภูมิปญญาทองถิ่น



คณะพยาบาลศาสตร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 3 สาขาวิชาการแพทย
ภาษา ศึกษายาจากคัมภีรโบราณ แผนไทย ไดเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ซึ่งเปนโครงการบูรณาการในรายวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาทางการแพทยแผนไทย ทําให
เกิดการเรียนรู การอานอักษรโบราณที่ใชเขียน
ในคัมภีรใบลาน บันทึกเนื้อหาที่เกี่ยวกับสมุนไพร
และเกี่ยวกับเรื่องโรค นักศึกษามีความรูและเกิด
ทักษะในการอานอักษรโบราณเพื่อนําความรูที่ได
ไปประยุกตใช หรือรวบรวมองคความรูจากคัมภีร
โบราณ



คณะพยาบาลศาสตร

7

โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี: กิจกรรม การพัฒนา
เภสัชภัณฑจากตาล

- สํารวจพืชสมุนไพรได 35 ชนิด



คณะพยาบาลศาสตร

8

กิจกรรม สรางฐานขอมูลดนตรีพื้น
บานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการเผย
แพร

มีฐานขอมูลดนตรีชาติพันธุ



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

9

กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑสกุลชาง 1. มีชิ้นงานของสกุลชางเมืองเพชร
เมืองเพชร
2. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
3. จากแบบสอบถามความพึงพอใจ



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

10

เผยแพรสืบสานศิลปวัฒนธรรมจีน 1. สืบสาน ฟนฟู ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2. แหลงองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
3. สรางเครือขายทางกลุมวัฒนธรรมไทย-จีนทอง
ถิ่น
4. สรางจิตสํานักหวงแหนอารยธรรมวัฒนธรรม
ไทย-จีน



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

11

เรียนรูภูมิปญญาพื้นบานผาน
หนังสือสองภาษา (ไทย-ภาษา
อังกฤษ)



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

1. เปนการสรางคลังความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทอง
ถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีในรูปของหนังสือสอง
ภาษา (ไทย-ภาษาอังกฤษ)
2. นักเรียนในจังหวัดเพชรบุรีไดเรียนรูภาษา
อังกฤษและมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
ของจังหวัดเพชรบุรี
3. หนวยงานตาง ๆ และบุคคลทั่วไปในจังหวัด
เพชรบุรี ไดรับความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
ของจังหวัดเพชรบุรี
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

12

กิจกรรม ธ สถิตในดวงใจไทยนิรัน
ดร นอมเกลาฯ ถวายความอาลัยสู
บทเพลง “พอของแผนดิน”

13

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

หนวยงาน

จัดกิจกรรมบทเพลงของพอบริเวณหนาคณะ
วิทยาการจัดการ



คณะวิทยากรจัดการ

กิจกรรมโครงการนิทรรศการ ร.9

รวมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาราช
ประชาสมาคม วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ วันที่ 19 มกราคม 2560 ผลการ
ดําเนินงาน มีผูรวมกิจกรรมและชมนิทรรศการ
ทั้งสิ้น 209 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 157 คน
คิดเปนรอยละ 75.12 จากการสํารวจพบวาผูเขา
รวมกิจกรรมและชมนิทรรศการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมเทากับ 4.92 ซึ่งมีคาเฉลี่ยดานความรูที่ได
รับจากการเขาชมนิทรรศการ เทากับ 4.80 และมี
ความพึงพอใจของผูเขาชมนิทรรศการ โดยเฉลี่ยทุก
ดานเทากับ 4.74



สํานักวิทยบริการฯ

14

โครงการจัดงานประเพณี
ทายกรานต

1. ผูบริหาร นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ไดรวม
กันสืบสานประเพณีสงกรานตอันเปนเอกลักษณ
รวมของภูมิภาคอาเซียน
2. นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ไดแสดงความ
กตัญูกตเวทิตาตอผูอาวุโสซึ่งมีคุณูปการตอม
หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และชุมชน
4. เปนการเผยแพรอัตลักษณดานศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



สถาบันวิจัยฯ

15

โครงการพัฒนาองคความรูสูการ
สรางมาตรฐานงานวัฒนธรรม

1. การแสดงชุดปุราณคติไดรับการยอมรับ
มาตรฐานทางดานศิลปวัฒนธรรม
2. ไดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทอง
ถิ่นของเพชรบุรี



สถาบันวิจัยฯ

16

ออกแบบผลิตภัณฑที่ระลึกอัต
ไดผลิตภัณฑที่ระลึกอัตลักษณ 90 ป มหาวิทยาลัย
ลักษณ 90 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี



สถาบันวิจัยฯ
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ที่
17

โครงการ/กิจกรรม
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนสัมพันธ ครั้งที่ 6

ผลการดําเนินงาน
1. ประชาชนไดรวมจุดเทียนชัยถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย
เดช
2. การอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมของไทยและอาเซียน
3. มีความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรมและสราง
เครือขายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
4. การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับงานศิลป
วัฒนธรรม
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บรรลุ

หนวยงาน



สถาบันวิจัยฯ

ผลการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในภาพรวมบรรลุเปาหมาย รอยละ 70.05 เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรการ
เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น บรรลุเปาหมาย รอยละ 100.00 รองลงมา
ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค รอยละ 83.33 และยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
สูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง รอยละ 75.00 ตามลําดับ สวนยุทธศาสตรการสรางความโดดเดนดานอาหารและการ
ทองเที่ยว และยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต รอยละ 66.67 เทากัน
สรุปโครงการดานการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6

แผนงาน

ตัวชี้วัด

แผนงานสรางความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว
แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงานการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
แผนงานการเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ
แผนงานสรางความเปนสากล
แผนงานปรับปรงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสูง
รวม

บรรลุ

6
9
6
5
4
4

4
6
5
5
1
3

คิดเปน
รอยละ
66.67
66.67
83.33
100.00
25.00
75.00

34

24

70.05

แผนภาพแสดงรอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2560
120

100

100
80

83.33
66.67

75

66.67

60
40

25

20
0
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ผลการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปาหมาย
หนวยนับ

จํานวน

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ

30

43.02



[2] จํานวนหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตร

2

2



[3] รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยวเพิ่ม

รอยละ

10

20



รอยละ

94

96



อันดับ

1/7

-



ลานบาท

≥1.5

30,000



แผนงบประมาณ/กลยุทธ/โครงการ/ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไมบรรลุ

1. ยุทธศาสตรการสรางความโดดเดดดานอาหารและการทองเที่ยว
เปาประสงค : กาวสูความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว
[1] รอยละผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมดานอาหารและการทอง
เที่ยวตอผลงานวิจัยทั้งหมด

ขึ้น
[4] รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและการทองเที่ยวที่มีงานทํา
ภายใน 1 ป
[5] ผลการจัดอันดับระดับประเทศ สาขาวิชาดานอาหารและการทอง
เที่ยว
[6] จํานวนรายไดจากกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
รวม

บรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด (รอยละ 66.67)

2. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต
เปาประสงค : บัณฑิตพรอมทํางาน
[1]รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน TQF

รอยละ

100

100



[2] รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงมีการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

รอยละ

90

100



[3.1] ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ระดับ

≥4.51

4.28



[3.2] ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

ระดับ

≥4.51

4.29



[4] เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี(บาท)

บาท

≥17,000

12,615.67



รอยละ

70

100



คน

9

10



[3] ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
แหงชาติ

[5] รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรอง
คุณวุฒิหลังสําเร็จการศึกษา
[6] จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ

รายงานประจําป 2560
ANUAL REPORT 2017

91

เปาหมาย
หนวยนับ

จํานวน

ผลการ
ดําเนินงาน

[7] รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู
ออกแบบ สรางสรรคงานนําเสนอเผยแพร แลกเปลี่ยนผลงาน

รอยละ

70

85



[8] รอยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผานการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี

รอยละ

60

94.45



แผนงบประมาณ/กลยุทธ/โครงการ/ตัวชี้วัด

รวม

บรรลุ
 ไมบรรลุ

บรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด จาก 9 ตัวชี้วัด (รอยละ 66.67)

3. ยุทธศาสตรการสรางความเปนสากล
เปาประสงค : พัฒนาเพื่อกาวเขาสูความเปนสากล
[1] จํานวนหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

2

-



[2] รอยละของนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ

รอยละ

50

68.28



[3] รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ

รอยละ

70

-



[4] รอยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด

รอยละ

2

1.2



รวม

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 25.00)

4. ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ชิ้น

9

9



เรื่อง

8

8



รอยละ

50

100



[4] รอยละของบทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed
journals หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

เรื่อง

5

25



[5] รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ)
ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัยทั้งหมด

รอยละ

60

-



[6] จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร

ชิ้น

3

3



[1] จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
[2] จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ
[3] รอยละของอาจารยและนักวิจัยใหมที่ไดรับการพัฒนาทักษะการทํา
วิจัย

รวม

บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด (รอยละ 83.33)
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แผนงบประมาณ/กลยุทธ/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

จํานวน

ผลการ
ดําเนินงาน

บรรลุ
 ไมบรรลุ

5. ยุทธศาสตรการเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
เปาประสงค : กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม
[1] รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมใน
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด

รอยละ

35

40



[2] จํานวนชุมชนหรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา

ชุมชน/
องคกร

9

13



[3] จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนา

โรงเรียน

[4] จํานวนชุมชนเขมแข็ง

ชุมชน

1

1



[5] จํานวนชุมชนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภท

อยูดีมีสุข

อยูดีมีสุข



รวม

25



25

บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด (รอยละ
100.00)

6. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
เปาประสงค : องคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
[1] จํานวนขององคความรูที่ไดจากกระบวนการจัดการความรู
[2] จํานวนหนวยงานนํารองที่นําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
[3] คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม

องคความรู

5

11



หนวย

9

9



คะแนน

4

4



ระดับ

≥4.51

4.04



-

-

-

-

พันธกิจ
[4] ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการใหบริการ
ของมหาวิทยาลัย
[5] ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)
รวม

บรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 75.00)

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด

34

รวมตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย

24

บรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ

70.05
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แสงเทียนใตรมพระบารมี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน แสงเทียนใตรมพระบารมี เพื่อนอมเกลาถวายบทเพลงของพอ 20 มกราคม 2560 ณ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะผูบ ริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร เขาเยีย่ มชมและศึกษาดูงานศูนยเมียนมารศกึ ษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผูชวยอธิการบดี ผศ.รพีพรรณ
เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ดร.เอื้อมพร โตภานุรักษกุล อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ และคณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ
ใหการตอนรับและนําชมการดําเนินงานและกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรฯ นิทรรศการพริบพรีมหาวิชชาลัย นิทรรศการสกุล
ชางเมืองเพชร หองศูนยสารสนเทศคณะ และศูนยเมียนมารศกึ ษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานแถลงขาวการประดิษฐดอกไมจันทน สําหรับ
ใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการ “นอมจิตบูชา
ดารารัตน ถวายองคปยฉัตรภูมิพล” ณ หองประชุม ๑ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พรอมดวย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผูวาราชการจังหวัด
เพชรบุรี ดร.โฉมยง โตะทอง อุปนายกคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รศ.สุนันท นีลพงษ ประธาน
ชมรมกลุมคนรักในหลวงเมืองเพชร และนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู
แทนองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงตางๆ เขารวมงาน ซึ่งพิธีการแถลงขาวมีการเปดวีดิทัศน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การสาธิตการประดิษฐดอกดารารัตน จากใบตาลหลังจากนั้น
ไดใหแขกผูมีเกียรติรวมกันประดิษฐดอกดารารัตนในงาน “นอมจิตบูชาดารารัตน ถวายองคปยฉัตรภูมิพล” เพื่อเปนตนแบบใน
การทําดอกไมจันทน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหหนวยราชการจัดหาและจัดทําดอกไมจันทนสําหรับพระราชพิธถี วายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปดโอกาสใหประชาชน นักเรียน นักศึกษาเขามีสวน
รวม ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีไดรวมกับชุมชนตางๆ และพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “นอมจิตบูชาดารา
รัตน ถวายองคปยฉัตรภูมิพล” การรวมใจกันประดิษฐดอกดารารัตน จํานวน ๙๙,๙๙๙ ดอก ในระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค หรือตามหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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สํานักงานอธิการบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะแหงความสําเร็จในการทํางานในศตวรรษที่ 21 “ ใหแกบุคลากร
สายสนับสนุน ณ โยโกะ ริเวอรแควรีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 60 ประกอบดวยกิจกรรม เสริมสราง
ศักยภาพบุคลากร โดย อาจารยวาทิตย ดุริยอังกูร กิจกรรมเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ฉัตรมงคล แนนหนา และ
ชวงเย็น ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินทางมาใหกําลังใจแกบุคลากร พรอมดวย ผศ.วิเชียร
เข็มเงิน รองอธิการบดี บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาผังแมบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10 ป และกิจกรรมอบรมทักษะการเขียน
แผนพัฒนาตนเอง โดย คุณสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนผูใหความรู

วันที่3 กรกฎาคม 60 ฝายวิเทศกสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ดร.กฤษฎา ตั้งชวาล ผูชวยอธิการบดี
ใหการตอนรับ คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก มหาวิทยาลัยตางๆจากไตหวัน ซึ่งเดินทางมาฝกประสบการณในสถานประกอบ
การ ดานโรงแรมในเขตอําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี และ อําเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เปนเวลา 2 เดือน โดยมีผศ.นรีนารถ
ศรีวรนารถ รองอธิการบดี กลาวตอนรับ พรอมใหโอวาท กอนจะถายรูปรวมกัน แนะนําตนเองและมอบของที่ระลึก พรอมกัน
นี้ยังไดพานักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตรวจสุขภาพ และพาไปสงยังโรงแรมตางๆ ที่นศ.แลกเปลี่ยนไดลงฝกประสบการณไว อาทิ
Marakesh หัวหิน , รีเจนท ชะอํา เปนตน
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วันนี้ (21 ก.ค. 60) กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม รับนองอยางสรางสรรค ซึ่งเปนสวน
หนึ่งในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยกิจกรรม จะแบงนักศึกษาใหม ออกเปนกลุม แลวเขารวมฐานกิจกรรม เพื่อเรียน
รูเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย อาทิ แนวทางการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย แนวทางการใชชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย สอดแทรกการสันทนาการ และกิจกรรมที่สนุกสนาน ตางๆ ในแตละฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ดร.อัจฉรีย ภุมวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปน
ประธาน พรอมดวยคณาจารยจากโรงเรียนเขารวมอยางพรอมเพรียง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 60 ณ หองประชุมวิทยาภิรมย
1 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมหลอเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ หอง
ประชุมวิทยาภิรมย 1 โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนประธานกลาวเปด นอกจาก
กิจกรรมการหลอเทียนพรรษาแลวยังไดจัดใหมีการประกวดการประดับตกแตงเทียนพรรษาของแตคณะ และ การประกวดขับ
รองเพลงไทยลูกทุง เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมไทยตอไปดวย

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ ลง
นามความรวมมือ MOU ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ อปท. คูความรวมมือและเครือขาย ระหวางวันที่ 23 - 24
กุมภาพันธ 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีทานอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เปนประธานเปดงาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมอบรถตูโดยสารปรับอากาศ 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน ใหแก โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
และวัดเพรียง โดยคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะและสวนรวมเปนสําคัญ โดยมีผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนผูมอบ และนายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต พระปลัดสนทยา
มหพฺพโล เจาอาวาสวัดเพรียง เปนผูรับมอบ เมื่อชวงบายของวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายชัยยุทธ สันทนา
นุการ รองกรรมการ ผูจัดการใหญ สายงานตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)และดร.ภาคภูมิ ศรี
ธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จํากัด รวมลงนามขอตกลงความรวมมือในโครงการพัฒนาศักยภาพและความได
เปรียบในการแขงขันของประเทศภายใตความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จํากัด ณ หองประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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สถาบันวิจัยและสงเสิรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานลงนามความรวมมือ(MOU) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ วิสาหกิจชุมชนไรมะขามซึ่งเปนความรวมมือกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขาวโดยที่สถาบันวิจัยฯ
มีหนาที่ในการประสานงานรวมมือของชุมชนและหนวยงานตางๆที่รวมดําเนินงานรวมกัน จึงมีการจัดกิจกรรมการลงนามบันทึก
ขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและหนวยงานเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนชุมชนรูปธรรมชุมชน
ไรมะขาม และเพื่อทําบันทึกขอตกลงรวมกันในการดําเนินงานชุมชนรูปธรรมชุมชนไรมะขาม เมื่อวันจันทร ที่ 12 มิถุนายน
2560 ณ หองประชุมภูมิแผนดิน โดยมีผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นําโดยผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณบดีคณะตางๆ รวมถึงผูนําชุมชนและชาวบานไรมะขาม รวมลงนามในครั้งนี้ดวย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดพิธีรดนําดําหัว เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานตซึ่งถือเปนวันขึ้นปใหมของคนไทย
โดยมี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนประธานพรอมดวยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับความสนใจจากบุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมพิธีรดนําดําหัวในครั้งนี้เปนจํานวนมาก บรรยากาศเปนไปอยางอบอุนและเปน
กันเอง
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เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานง การบริหารงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ที่นี่...ไมโกง โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนประธานอานประกาศ
เจตจํานงการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ขอ พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา รวมกันทํา
สัญลักษณ สื่อสากลตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
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ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสโมสรบุคลากรมรภ.รําไพพรรณี วันจันทรที่ 3 เมษายน 60 สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสโมสรบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ณ หองประชุมคณะวิทยาการ
จัดการ 1โดยมี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีกลาวตอนรับ หลังจากนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยน แนวคิดในการบริหารงาน
ของสโมสรบุคลากร ในดานการจัดการสวัสดิการของพนักงานและการจัดกิจกรรมตางๆของสโมสรบุคลากร ในโอกาสนี้ยังไดเดิน
ทางไปเยี่ยมชม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกดวย โดยบรรยากาศเปนไปอยาง
อบอุนและเปนกันเอง

นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดกลาวตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่ง
เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรูดา นการบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี และหนวยงานยอยอื่นๆ ภายในสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อเวลา 9.00 น. ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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เมื่อวันเสารที่ 4 มีนาคม 2560 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแขงขันมาการกุศลขึ้น
เปนการหารายไดเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดยมี พลเอกสุรินทร พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสง
เสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พรอมดวย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผูบริหาร
รวมมอบถวยรางวัลแกผูชนะเลิศการแขงขันมาในครั้งนี้ดวย โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร รวมเดินรับบริจาคเงินจากผูเขา
ชมการแขงขันอีกดวย
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เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 60 กองนโยบายและแผนงาน พรอมดวย ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ใหการตอนรับ คณะ
ศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริงานนโยบายและ
แผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกลาว
ตอนรับ ณ หองประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยากาศเปนไปอยางเปนกันเอง

สํานักงานอธิการบดี มรภ.เพชรบุรี ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สํานักงานอธิการบดี มรภ.ลําปาง โดย ผศ.นรีนารถ
ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน นางสมพร
พิริยสุขถาวร ผูอํานวยการกองกลาง นายกิตติภพ รักษาราษฎร นายกสโมสรบุคลากร พรอมดวยบคุลากรสํานักงานอธิการบดี
รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 60 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงานในฝายตางๆ อาทิ งานการเงิน งานพัสดุ
งานบริหารงานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ ฯ บรรยากาศเปนไปอยางอบอุนและเปนกันเอง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมกับวัดบันไดทอง จัดโครงการอุปสมบทหมู ถวายพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวันที่ ๑๔ - ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดบันไดทอง อ.เมืองเพชรบุรี

การเสวนาสรางเครือขายและความรวมมือดานวิชาการ ไดแก ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
หอการคาจังหวัดเพชรบุรี ประธานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย -เมียนมาร โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลาวตอนรับ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
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